
Jökull inviterer alle til stævne på Birkegaarden.

Stævnet afvikles som DRL(BD) stævne. Der rides efter FIPO 2017 med danske særregler.

Gyldig rytterlicens købes via Dansk Islandshesteforening (www.islandshest.dk).

Dommere:
Marie Louise Christiansen
Helle Brendstrup
Annette Kaas
Gitte Hove
Hanne Bjerre
Rikke Brandt
Vibeke Dahl Thomsen 

Max. deltager antal: max. 120 starter

Ved mindre end 70 starter aflyses stævnet. Der skal være min 6 starter i en klasse for at den 
gennemføres. 

Tilmelding på Sporti fra den 15. juni kl. 12:00 til den 1. september 23:59

Hvis tidsplanen tillader det tages der ryttere ind fra ventelisten

Der kan tilmeldes i følgende klasser:
- Gangarter: 4.5, 4.3, 4.2, 5.2
- Tølt: T7, T5, T4, T3
- Pas: PP1 (manuel tidstagning)

Hesten må starte 1 gangarts-, 1 tølt- og 1 Pasklasse altså max 3 starter på dagen. Disse kan fordeles 
på forskellige ryttere, men regnes som selvstændige ekvipager. Flere ryttere kan således ikke dele 
en hest i forskellige klasser på det samme startgebyr.
Tjek i øvrigt Fipo 2016 bestemmelser om start af 5 års heste.
I T.7 og 4.5 vil der blive uddelt præmier til både juniorer, ungdomsryttere og seniorer.

Der rides ikke finaler!

Priser og praktisk info:

• Tilmeldingsgebyr for medlemmer
200,- inkl fold 

• Tilmeldingsgebyr for ikke medlemmer
300,- inkl. fold 

Startgebyr pr. klasse:

• D-klasser: 100,- 
• B-klasser: 125,- 

Fold (10x10m) inkluderet i tilmeldingsgebyr. Medbring selv foldmateriale.

Tilkøb af boks: 175,- kr. Herefter bortfalder foldpladsen.
Hingste SKAL stå i boks.
Der må ikke opbevares mere en 1 hest pr. boks. 
Bokse og folde rengøres inden afrejse. Såfremt der ikke rengøres pålægges et strafgebyr på 500,00.

Hjælpertjans:
Når man tilmelder sig til stævnet har man samtidigt meldt sig som hjælper (dommersekretær, 
ledvogter el. lign.) Tjek hjælperplanen og lyt godt efter speakeren på dagen. Husk: ingen hjælpere = 
intet stævne !

http://www.islandshest.dk/


Tilmeldingsfrist:
Ordinær tilmeldingsfrist: 1/9 23.59
Eftertilmelding frem til d. 12/9 kl. 20.00 mod gebyr på 100,-.

Ændringer:
Ændringer af klasser/voltevalg, skal være foretaget inden den ordinære tilmeldingsfrist. Herefter 
bliver ændringer betragtet som en eftertilmelding.

Tilmeldings- og startgebyr refunderes kun ved fremsendelse af læge og/eller dyrlægeerklæring. Det 
er tilladt at sælge sin plads, hvis man skulle blive forhindret.
Tilkøb af boks, vil dog kunne refunderes.

Der vil være god mulighed for at købe mad og drikke i cafeteria teltet hele dagen.

Spørgsmål vedr. stævnet kan rettes til stævneleder Bettina Vestergaard, Tlf: 6170 9330.

Kig ind på vores hjemmeside eller stævnets facebookside

Tilmelding starter den 15. juni 2017 kl. 12.00

Stævneprogram, startlister og hjælperplaner udsendes pr. mail, i stævnets facebookgruppe og på 
hjemmesiden ca. 1 uge før stævnet.

https://www.facebook.com/groups/1518397685048310/
http://www.jokull.dk/Default.aspx?ID=308&CalendarEventID=112

