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Alle kan have en tjans på dagen så vær klar til aftalt tid. Man skal 
selv finde en afløser, hvis man ikke kan varetage sin opgave. 
 
Tjek medhjælperlisten www.thor-klubben.dk !!! 
 
Stævneleder: Jette S, Gram på tlf. 30896115 
 
Dommere: Karin Hassing, Dorthe Rostock, Marie-Louise Kiil Fredslund, 

Charlotte Helsøe og Stine Kjær Andersen.  
  
Ret til ændringer i programmet forbeholdes. Startlister slås op på pladsen 
1 time før start. 
 
 
 

Program 
 
Kl. 07.00-09.00 Indcheck 
Kl. 08.30 Ryttermøde v. flagstængerne.  
Kl. 08.45  Dommermøde i klubhuset 
Kl. 09.00  T5 udtagelse  
Kl. 09.50   T7 udtagelse 
Kl. 10.50 Banepleje/pause 
Kl. 11.05  T3 udtagelse  
Kl. 12.20  T4 udtagelse 
Kl. 12.30  Frokost og banepleje 
kl. 13.15  4.3 udtagelse  
Kl. 14.05  4.5 udtagelse  
Kl. 15.40 Banepleje/pause 
Kl. 15.55  4.2 udtagelse 
Kl. 16.55  5.2 udtagelse 
Kl. 18.30  Afslutning og oprydning 
 Tak for denne gang! 
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VELKOMMEN TIL THORs forårsstævne 2017 
 

Hedeland, Stærkendevej 226a, 2640 Hedehusene 
lørdag den 22. april. 

 
Kære ryttere, dommere, sponsorer, hjælpere og tilskuere. Så skal vi igen 
mødes på Hedeland hvor vi afvikler Thors forårsstævne 2017 på 250 m 
bane. Vi er ca. 90 ekvipager – så alle muligheder for et godt og vellykket 
stævne er til stede.  
For at imødekomme så mange rytterønsker som muligt, er programmet 
meget stramt, så rytterne bedes holde sig klar i god tid og være op-
mærksom på frameldinger og ændringer i starttiderne. Vi følger som ud-
gangspunkt programmet, men forbeholder os ret til at rykke hvis det vir-
ker formålstjenligt. Så vær opmærksom på speakerens annoncering 
og opslag om frameldinger.  
 
Stævnet tæller til DRL.  
 
Læs nedenstående grundigt, så vi kan afvikle stævnet på en god og hyg-
gelig måde.  
 
Vi glæder os til at se alle!! 
 
 
Praktiske oplysninger: 
 
Stævnet starter kl. 9.00. 

Ved indcheckning skal forevises stævnepas eller gyldigt vaccinations-
kort + kopi af hestens stamtavle. Hvis dette ikke er i orden, afvises he-
sten. Indcheckning er kl. 7.00-9.00 og 11.00-12.00. Der er lukket for 
nedkørsel til banerne i tidsrummet kl. 9-11.  

Parker tæt – så vi alle kan være der – og tænk over om din placering er 
hensigtsmæssig i forhold til helheden. 
 
Folde er de kendte faste – og de skal efterlades RYDDEDE FOR 
MØG, HALM OG HØ (ALT DER IKKE VAR DER DA MAN KOM). Sker 
dette ikke opkræves 200 kr., hvilket man har accepteret ved tilmel-

dingen. Man må kun bruge den anviste fold – ikke den ved siden af 
eller andre steder. Der må ikke opsættes egne folde. 

Hestemøg m.m. kan aflæsses på anvist plads. 

Hedelands bokse må IKKE benyttes pga. nedstyrtningsfare.  

Husk affald skal i skraldespande opsat på pladsen. Møder du en andens 
skrald – så tag det op og smid det ud! 
 
CafeTHORria er på pladsen – så lad madpakken blive hjemme. 

Alle startende skal have rytterlicens. Fremgår det ikke af DIs liste, at 
rytterlicensen er betalt, skal der medbringes endegyldig dokumentation 
for at betalingen er sket, ellers kan man ikke starte.  
 
Stævnet er et éndags kvalifikationsstævne - dvs. der rides kun 
udtagelser (ingen finaler), men der findes og kåres vindere i alle klas-
ser og der er sløjfer til de 6 første i hver klasse. Uddeling af rosetter 
sker umiddelbart efter hver klasses afslutning. 

Stævnet har DRL B- og C-status og der dystes i følgende klasser: 4.2, 
4.3, 4.5, 5.2, T3, T4, T5 og T7. 
 
Der rides efter det på dagen gældende reglement og regler for rytter-
licens (se www.islandshest.dk) 
 
Der vil være op til tre ryttere på banen ad gangen i alle klasser.  

Er man ikke mødt til start efter at være råbt op 3 gange inden for 3 mi-
nutter, udelukkes man fra disciplinen. ALLE henvender sig i god tid før 
indridning hos indpiskeren for enden af passporet og får tildelt sin hjem-
farve – og følger speakerens anvisning. Der er collectingring afmærket på 
sporet – der skal man opholde sig mens heatet/rytteren før er på banen. 
Vi bruger tiden, mens der læses karakterer op, til at næste heat kommer 
på banen, hvor man for sin egen skyld og på eget ansvar fordeler sig.  
 
Frameldinger og øvrige beskeder på dagen kan meddeles til Jette S. 
Gram på tlf. 30896115. 
 
 


