Kære Rytter til DM sport & Landsstævne 2019
Hermed nogle praktiske oplysninger. Nederst på siden kan du finde lister med kontaktpersoner og diverse
åbningstider.

Stævneledelse vil gerne bede dig om:
At foretage aflæsning og tømning af trailere så hurtigt så muligt ved ankomst, så staldområdet ikke
blokeres.
At være punktlig. Da der er rigtigt mange tilmeldte bliver tidsplanen stram og vi har brug for jeres hjælp til
at den bliver overholdt
At tage hensyn til hinanden under opvarmning og træning herunder ALTID at ride venstre mod venstre
At respektere hegn og afmærkninger
At holde dig opdateret på
http://staevne.islandshest.dk/ og https://www.facebook.com/events/448209732406927/

Tidsplan:
Se tidsplanen på ticker: https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=13bbe559-3eee-4ac8b02257cda27da8f5&lang=en_US

Startlister og Resultater:
https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=13bbe559-3eee-4ac8-b02257cda27da8f5&lang=en_US
BEMÆRK: Startlister vil være foreløbige frem til 1 time før start for de respektive klasser
Foreløbige startlister vil blive tilgængelige på ticker aftenen før (senest kl. 22) pågældende klasser afvikles.

Reglement:
Sport: FEIF Rules and Regulations and Regulations 2019

Musikønsker (DM og Landsstævne sport A):
Musik ønsker kan sendes til annefrankandresen@gmail.com

Side 1 af 5

Framelding:
Framelding skal ske senest 1 time før klassestart ved personligt fremmøde i sekretariatet. Bemærk at der er
2 sekretariater (DM sekretariatet og Landsstævne sekretariatet)
Framelding til finaler skal ske senest 1 time før den første finale i den pågældende klasse (dvs. framelding til
både a- og b-finaler skal ske inden 1 time før b-finalen).
Framelding mindre end 1 time før medfører diskvalifikation af rytteren fra hele mesterskabet/landsstævnet
med alle heste. Dertil kommer 14 dages karantæne, hvis der er tale om en finale.

Ankomst for heste og fit to compete:
Der opmarch til check in på P-pladsen ”P-Syd” (dette kan du taste in i Google maps) – se kort:
http://tvistur.dk/wp-content/uploads/2014/02/DM2019-kort.png
På P-pladsen sker der følgende:
-

Tjek af vaccinationer og ID
Videresendelse til staldområde

I staldområdet sker der følgende:
1.
2.
3.
4.

Aflæsning
Flytte trailer til P-plads ved Hal Q
Hente tilkøb og ordne evt. økonomi i INFO (bygningen med fladt tag ved Hal Q
Fit to compete (kun for DM-deltagere) i vilkårlig rækkefølge:
o Dyrlægetjek
o Godkendelse af beslag

NB: Nærmere information om fit to compete får du ved ankomst.
Man er “fit to compete”, når man er godkendt ved både dyrlægekontrol og beslagkontrol. Man må gerne
prøve banen inden man er fit to compete. Men man skal være godkendt SENEST 1 TIME FØR den første
klasse man skal ride eller senest torsdag kl. 12. Ellers bliver man diskvalificeret fra hele DM.

Ankomst med campingvogn og biler uden heste
Man fortsætter direkte til pladsen ad Kaj Zartows Vej.
Campingvogne kan køre til campingpladsen ad vejen til Materialegården
Det er ikke muligt at ankomme med campingvogne før onsdag kl. 12.

Stalden, fold og udmugning:
Wraphø er inklusive (6 kg pr. dag).
1 pakke spåner er inklusive. Ekstra spåner kan betales i INFO (udleveres af staldpersonalet).

Side 2 af 5

Bokse i de ved tilmelding valgte stalde er på forhånd markeret med navn. Ombytning kun ved indbyrdes
samtykke parterne og staldpersonalet imellem.
Alle bokse skal muges ud inden afgang fra stævnepladsen. Forsømmes dette opkræves et gebyr på 500,- Kr.
Onsdag-lørdag aflæsses mødding i de 2 anviste containere. Søndag må mødding aflæsses i midten af
staldgangene

Til og fra stævnepladsen:
Det er muligt at tage sin hest med ud fra stævnepladsen. Man skal blot aftale nyt ankomsttidspunkt med
staldpersonalet, så hesten kan blive indsynet på ny.
Ved gensyn af hest kontaktes staldpersonalet ved ankomst, OBS der kan forventes ventetid. Hesten skal
være indsynet senest en time før klassens start.

Parkering:
Parkering er ikke tilladt i staldområdet. Der henvises til P-pladsen ved Hal Q.

Fælles grillaften:
Hyggelig fællesspisning lørdag i Hal Q lørdag kl. 19.30
Baren åbner kl. 19.00
Billetter købes i Hal Q

Vi glæder os til at se dig til DM og Landsstævne 2019 #DMiHygge #DMislandshest2019

Med venlig hilsen
DM arrangørgruppen
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Kontaktpersoner:
Stævneleder DM og Landsstævne: Ole Søgaard, 23250663
DM-sekretariat: Theresa Meldgaard, 25136540
Landsstævnesekretariat: Trine Winther, 22532207
Staldansvarlig: Nanna Tøttrup, 28691655
Stævnesmed: Kasper Brøndel, 60211368

Åbningstider:
Tjek Ind:
Onsdag den 10. juli: 12.00-20.00
Torsdag den 11. juli: 08.00-12.00

Banerne (træning), alle dage:
Indtil 1 time inden dagens første klasse, og til kl. 22 aftenen.
OBS: Ingen træning på landsstævnebanen imens der afvikles pas.

Bespisning, Hal Q:
Morgenmad (onsdag-søndag): 07.00 - 9.00
Frokost (torsdag -søndag): 11.30 - 14.00
Aftensmad (onsdag-fredag): 17.00 -20.00
Grillaften (lørdag): 19.30

INFO (pavillionen ved Hal Q) – tilkøb mm:
Onsdag: 12.00-20.00
Torsdag-Søndag: 10.00 - 12.00 og 14.00-16.00
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DM-sekretariatet:
Onsdag den 10. juli: 16.00 - 21.00
Torsdag den 11. juli: 07.00 - 21.30
Fredag den 12. juli: 07.00 - 21.00
Lørdag den 13. juli: 07.00 - 18.00
Søndag den 14. juli: 07.00-slut

Landsstævnesekretariatet:
Onsdag den 10. juli: 16.00 - 21.00
Torsdag den 11. juli: 09.00 - 18.45
Fredag den 12. juli: 10.00 - 20.00
Lørdag den 13. juli: 08.00 - 19.00
Søndag den 14. juli: 07.00-slut
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