
Praktisk information  

Så er vi ved at være tæt på vores DRL Sensommerstævne og vi glæder os meget til at se jer alle 

og jeres skønne heste. 

Vi beder til vejrguderne om godt vejr, men har sørget for at der er plads til at gå i tørvejr, hvis 

der skulle komme en byge. 

Fredag er der mulighed for at komme med heste ml. kl. 16-19, hvor vi vil være på Birkegaarden. 

Det koster 150,- for en ekstra overnatning i boks og 75,- på fold. Dette afregnes når I melder 

jeres ankomst. Der skal medbringes strøm til heste på fold og der vil ikke være opsyn om natten 

mellem fredag og lørdag. 

Hvis I vil prøve banen fredag, koster det 50,- . 

 

Tjek in fredag foregår i sekretariatet for enden af ovalbanen. Det er også her I skal betale, hvis I 

blot kommer for at prøve banen. 

På lørdag har vi tjek in fra kl. 6.30 til kl. 09.00 

Tjek in foregår i bunden af fold området. For at undgå kaos ved tjek in, skal I først køre ind 
og finde en plads og derefter gå op i Tjek In og melde jeres ankomst.  
 
Der er lavet en plads til trailerparkering, hvis ikke I ønsker at parkere traileren i foldområdet. 

Tag hensyn til hinanden i området og husk I har 10*10 m fold.  

I bedes rengøre jeres fold og fjerne klatter og hørester inden I forlader pladsen.  

Det kan smides ind i krattet bag foldområdet. Hvis I har brug for trillebøre/greb kan det findes 

ved containeren bag Stald 1. 

 

Vi holder løbende øje med foldområdet og er der problemer, skal I henvende jer i Tjek 

in/sekretariatet. 

 

Undlad så vidt muligt at komme udenfor tidspunkterne for tjek in. 

Hvis I skal have boks, skal I henvende jer i Tjek In inden I læsser hesten af, så I kan få udleveret 

et boksnummer. 

Der er lavet en boksplan forud og denne kan ikke fraviges. Det er altså ikke tilladt at flytte til en 

anden boks end den tildelte. 

Ved afrejse fjernes klatter og alt vådt i boksen. Boksansvarlig vurderer løbende om udmugningen 
er ok. Hvis en boks efterlades uden at være tilstrækkeligt udmuget, udløser det et gebyr på 500,- 

Banen er åben lørdag morgen i tidsrummet kl 7.00 og 08.30, hvorefter den lukkes for banepleje 

og åbner før stævnet starter. 

Når ens klasse er gået i gang, skal man ride til collectionring, når man kaldes og være der når 

heatet før rides. Der er højttalere på hele området og i ridehallen. Undlad så vidt muligt at ride 

for tidligt i collectionring, da der ellers bliver for fyldt. 

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. 

Foreløbige startlister er udsendt, men vær opmærksom på, at der kan komme ændringer. 

Endelige startlister ophænges ved cafeen senest 30 minutter før start og det er rytterens eget 



ansvar at tjekke om der er ændringer. Alle dokumenter kan findes på www.jokull.dk under 

stævner eller i vores facebookgruppe. Her vil dog ikke være endelige startlister, da det på 

dagen er dem, der hænger ved cafeen, der er gældende. 

 

Efter alle klasser er redet, har vi fælles præmieoverrækkelse. Kan du af en eller anden grund 

ikke blive til slut, bedes du aftale med andre at de tager din præmie med til dig, da vi ikke kan 

udlevere præmier løbende. 

Cafeen har åben hele dagen og det er muligt at købe rundstykker, sandwich, salat, kage, 

slik, snacks og drikkevarer til meget rimelige priser. Området omkring cafe teltet er 

hestefrit. 

Vi glæder os som sagt rigtig meget til at se jer til et hyggeligt og spændende stævne! 

Med venlig hilsen 

Bettina Vestergaard 

Jökull 

Stævneleder, Tlf: 6170 9330 

http://www.jokull.dk/
http://www.jokull.dk/

