Hvidovre-Avedøre Rideklubs
Udvidet Klubstævne
26. februar 2017

Søndag d. 26. februar 2017

Klasse 1: LD 1+2 for pony (B-bane)
Klasse 2: LC 1-3 for pony (B-bane)
Klasse 3: LB 1-3 for pony (B-bane)
Klasse 4: LA 1-4 for pony (B-bane)
Klasse 5: LD 1+2 for hest (B-bane)
Klasse 6: LC 1-3 for hest (B-bane)
Klasse 7: LB 1-3 for hest (B-bane)
Klasse 8: LA 1-3 for hest (B-bane)
Klasse 9: LA 4 og 6 for hest (B-bane)

– husk at angive programmer pr. mail til staevne@hvr-rideklub.dk
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Almindelige bestemmelser
Starter man for HVR hjælper man naturligvis også…
1. DRF’s reglement er gældende, hvor intet andet er anført.
2. Hvor ikke andet er nævnt gælder DRF’s OUT-regler.
3. Stævnet afholdes hos Hvidovre-Avedøre Rideklub, Avedøre Slettevej 7C, 2650 Hvidovre.
4. Stævnet vil foregå indendørs. OBS OBS – Der er kun 1 ridehus, så opvarmning vil foregå mellem
klasserne og ved større klasser kan der blive lagt opvarmning ind mellem x-antal ekvipager. Der gøres
opmærksom på at der vil være en lille volte i den ene ende af ridehuset hvor det er muligt for 3-5 ekvipager
at holde sig i gang.
5. Stævnet er åbent for distrikt 1-6.
6. Vi forbeholder os retten til at sammenlægge eller aflyse klasser.
7. Indskud er:
Alm. klasser 85 kr. pr. start – efteranmeldelse 135 kr.
Leje af rideskolehest 50 kr pr. dag - alle medlemmer af HVR kan leje en rideskolehest, dog har
rideskoleryttere førsteprioritet.
8. Anmeldelse skal ske via DRF Go! Alternativt på www.hvr-rideklub.klub-modul.dk OBS Der tages et
gebyr på 30,- kr. pr. ekvipage ved tilmelding på klubmodul for ikke HVR-ryttere
9. Tilmeldingsfristen er torsdag d. 16/2-2017.
I det omfang programmet tillader det, kan der efteranmeldes senest torsdag 23. februar på E-mail:
staevne@hvr-rideklub.dk og betaling foregår via MobilePay på 2332 8401.
Ved rettidig framelding senest torsdag d. 23. februar kan man ved at henvende sig i sekretariatet under
stævnet få returneret 50 % af indbetalt indskud.
10. Foreløbigt program vil blive offentliggjort på http://live.rideforbund.dk/ søndag d. 19/2-2017, starttider
offentliggøres samme sted fredag d. 24/2-2017 kl. 19:30.
11. Der kan maximalt være 70 starter efter først-til-mølle princippet.
12. Ekvipagen må gerne starte 2 gange i samme klasse, men det skal være 2 forskellige programmer.
13. Al færdsel på stævnepladsen er på eget ansvar. Hvidovre-Avedøre Rideklub hæfter ikke for
tyveri eller skader, der måtte opstå i forbindelse med stævnet.
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14. Se parkeringsanvisninger på www.hvr-rideklub.dk umiddelbart op til stævnet.
15. Hunde skal føres i snor under stævnet.
16. Henvendelse før stævnet kan ske på mail: staevne@hvr-rideklub.dk
17. Rideskoleryttere skal ønske 5 heste/ponyer pr. klubmodul og de vil herefter blive fordelt i
samarbejde med ridelærerne.
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