
INFORMATION OM ”RID & SKRID” 

JÖKULL SENSOMMERSTÆVNE 2020 

DRL (ABD) 

 

DA CORONA SITUATIONEN I DANMARK, BETYDER AT FORSAMLINGSFORBUDDET IKKE 

HÆVES HAR VI VALGT AT AFHOLDE VORES SENSOMMERSTÆVNE SOM ET ”RID & 

SKRID” STÆVNE, FOR AT SIKRE AT ALLE KOMMER SIKKERT OG GODT UD OG HJEM.  

 

Med Corona og Covid-19 som en aktiv medspiller i det danske samfund, er det et stort ansvar 

både at arrangere og deltage i stævner og andre sociale arrangementer. For at løfte dette har vi 

valgt at introducere stævneformen ”Rid & Skrid”, så vi sikrer at vi kan overholde alle retningslinjer 

og passe på hinanden, samtidigt med at vi får testet stævneformen. 

Det kommer selvfølgelig til at ændre på den måde vi plejer at mødes og afholde stævner på og 

nogle ændringer vil endda kunne opfattes som irriterende og som ”livrem og seler” tankegang. Men 

husk at vi gør det her frivilligt – vi er ikke Corona eksperter og det her er vores bedste bud på at 

holde et sikkert stævne for alle.  

Der er ingen tvivl om at vi kommer til at savne al det det sociale der plejer at være omkring vores 

stævner – men, vi må bide i det sure æble og håbe at, hvis vi strammer op og passer på nu, så 

kan vi holde et ”normalt” stævne igen til foråret. 

Og nu til forklaring og ”regler” omkring ”Rid & Skrid” Jökull Sensommerstævne 2020 DRL (ABD).  

RID & SKRID: 

VED RID & SKRID FORSTÅS AT  

- I ANKOMMER 

- I RIDER JERES KLASSE 

- I SKRIDER IGEN 

TJEK IN:  

Vi arbejder på at der vil skulle tjekkes in Online, så vi slipper for fysisk fremmøde i forbindelse med 

Tjek In. 

Info om dette kommer hurtigst muligt. 

Der vil gælde de samme regler som ellers, hvor du skal være tjekket ind senest 1 time før din 

klasse starter, ellers vil du blive slettet fra startlisten og dermed diskvalificeret fra stævnet. Får du 

uforudsete problemer, så ring til Bettina på 6170 9330 

 

ANKOMST:  

Du må tidligst ankomme til pladsen 75min før klassen starter og du må først ride ind i rytterområdet 

45 minutter før klassen starter. 

Du skal parkere ved foldområdet og sadle op ved din trailer. 

Der må være 1 hjælper med pr. rytter. 

 

 



RYTTEROMRÅDET:  

Dette område er for ryttere og omfatter ridehallen, gården mellem staldene, Collectionring og 

banerne. Der vil blive opsat kegler og skilte. 

 

Det er ikke tilladt for hjælpere mm at være i rytterområdet. Således heller ikke at have sin coach 

mm med ind i hallen. 

Undtaget er Juniorryttere, der må have 1 hjælper med frem til og med collection ring.  

Ligeledes er det tilladt for dommere og officials at færdes i rytterområdet. 

 

Toiletterne i hallen er for dommere, officials og de ryttere, der må befinde sig i rytterområdet. 

 

Det er først tilladt at ride ind i rytterområdet 45 minutter før klassen starter og man skal forlade det 

igen efter endt ridt. 

 

Når man har redet skal man forlade pladsen igen så hurtigt som muligt. (se afsnit om 

præmiereing). 

 

TILSKUERE:  

Der vil være plads til enkelte tilskuere, så ”Bedste” kan komme og se Mulle ride       men det er kun 

tilladt at opholde sig på tilskuer området og kun kortvarigt, når den rytter man er tilknyttet skal ride.  

 

Hvis vi vurderer at der er for mange tilskuere vil vi rydde pladsen og området. 

Så hjælp os med at hjælpe hinanden – hold afstand og kom ikke og slå jer ned i flere timer. 

Jeg troede aldrig jeg ville skulle sige den slags – men dette er underlige tider.  

Der vil være toiletvogne til tilskuere/ikke aktive ryttere mm på parkeringspladsen. 

 

FOLD, BOKS & CAMPING:  

Det er ikke tilladt at opsætte folde og det er ikke tilladt at lade hesten overnatte på pladsen. Dette 

gælder for alle heste, hvorfor det som udgangspunkt ikke er muligt at leje boks. 

 

Undtaget fra dette er hvis man har mere end 90 min transport til Birkegaarden, er afhængig af 

fælles transport mm. Så skal I kontakte mig på mail: bettina@jokull.dk , hvor I så muligvis vil kunne 

leje en boks. Prisen vil være 650,- og det vil ikke være tilladt at opholde sig i stalden udover når 

der skal sadles op. Fodring vil vagter stå for morgen og aften. 

Dog skal I selv stå for udmugning. Hvis dette ikke er klaret ved afgang, koster det 500,- og 

regningen tilsendes direkte fra Birkegaarden. 

 

Alle der har bestilt boks, vil derfor få disse refunderet. 

 

Det er tilladt at vente på sin makker på pladsen, hvis I er flere der kører sammen. I det tilfælde vil vi 

gerne at I lader hestene stå i traileren eller at I står med dem udenfor rytterområdet og venter. 

Har I flere heste med, kan der muligvis lejes dagsbokse. Kontakt mig på bettina@jokull.dk 

 

Aftaler om bokse mm skal være på plads senest 1. september. 

 

Det er ikke tilladt at campere på pladsen – der henvises i stedet til Krakær Camping. Har du bestilt 

camping, vil dette blive refunderet.  
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FORPLEJNING:   

Det vil ikke være muligt at købe forplejning. Hvis I har bestilt aftensmad, vil I få det refunderet. 

 

AFVIKLING AF KLASSER:  

For at undgå at der er for mange på pladsen, vil vi kun ride udtagelser. Alle finaler er derfor aflyst. 

Ligeledes er PP1(A+B) og P2 (A+B) aflyst og tilmeldte vil få tilmeldingsgebyr retur. 

 

PRÆMIERING:  

Nu skal det ikke være så kedeligt alt sammen, så alle der starter til stævnet, vil få en roset med 

hjem, til minde om dette underlige stævne. Vi vil beregne pointgennemsnit for vores tidligere 

stævner og ud fra disse tal, vil I efter klassen kunne hente en roset i den farve I har redet jer til i 

forhold til det beregnede gennemsnit. 

Dog vil der være en rangering og præmie overrækkelse blandt alle dem der rider til en rød roset. 

 

Der vil også være enkelte sponsorpræmier. 

 

Når du henter din præmie skal du medbringe hesten pas og din rytterlicens – vi vil måske lige 

tjekke det.       

 

PRØVE BANEN:  

Det vil desværre ikke være muligt at prøve banen før start. 

 

GENERELT:   

Stævnet er fyldt helt op og det er vi virkeligt glade og stolte over – men det betyder også at der 

ikke er plads til slinger i valsen når vi er mage, skal holde en tidsplan og passe på hinanden. Hjælp 

os med at få det hele til at glide ved at holde jer orienteret om tider og rækkefølge og være klar i 

collectionring, når det er din tur!  

Sørg for at overholde de retningslinjer vi har stukket ud – det er ikke nogle der er lavet for at 

genere jer og vi har ikke kapacitet til at lege politi omkring det. 

Føler vi det løber os af hænde med mange overtrædelser, kan vi vælge at lukke stævnet – og i det 

tilfælde vil der ikke kunne komme refundering på tale. 

 

For at undgå kaos i collectionring, skal du først ride ind i området når du kaldes. Der er højttalere i 

hallen og på området, men undgå at ride for langt væk, når klassen er i gang og hold øje med 

tidsplanen, så du i er nærheden når heatet før dit rides. 

 

Kommer du ikke til start, så meddel det hurtigst muligt i sekretariatet, så der ikke spildes tid med 

forgæves opkald. 

 

Efter endt heat rides modsat collectionring af passporet tilbage. Der vil være skilte. 

 

Alle startlister findes på https://ticker.icetest.com, og opdateres løbende, så vær opmærksom på, 

at der kan komme ændringer.  

Endelige startlister vil kunne ses 60 minutter før start og det er rytterens eget ansvar at tjekke om 

der er ændringer.  

Husk at opdatere Ticker løbende – det kan være en god idé at logge helt ud og på igen, for at 

https://ticker.icetest.com/


være sikker på at få den nyeste version. 

 

Du kan holde dig orienteret om tidsplan og startlister på https://ticker.icetestng.com og der vil 

løbende være diverse information i stævnets Facebook gruppe , så det er en god idé at kigge med 

der. 

 

Der vil ikke blive ophængt startlister i papirform, man kan du ikke komme på Ticker, kan de ses på 

en skærm ved informationsteltet på parkeringspladsen. 

 

Dommerne vil arbejde uden dommersekretærer, så der vil ikke blive udleveret dommersedler. 

 

RYTTERMØDE:   

Vi vil forsøge os med et virtuelt ryttermøde på Facebook og ellers bliver der opsat et 

informationstelt ved parkeringspladsen.                                        

Jeg håber jeg nu har været omkring de fleste ting – ellers kan jeg fanges på mail: 

bettina@jokull.dk.  

 

Vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at vi alligevel får et hyggeligt, sjovt og spændende 

stævne! 

Hvis ikke du ønsker at deltage under disse ændrede forhold. Kan du selvfølgelig få din plads 

refunderet – du skal give besked senest 1/9-2020, ellers gælder de almindelige vilkår for 

framelding i indbydelsen. Men det er vores håb at så mange som muligt af jer vil tage udfordringen 

op og hjælpe os med at lave et forrygende stævne. 

 

VI SES!!! 

 

Med venlig hilsen 

Bettina Vestergaard 

Stævneleder, Tlf: 6170 9330 

 

Anders Ditlev 

Hjælpeplan/Collectionring, Tlf: 2169 3600 
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