
 

 

 

 

Velkomstbrev 
Forsamlingsloftet er løftet til 50 personer, og vi er glade for at kunne åbne 

stævnesæsonen med vores 3-gangsstævne. Vi glæder os sådan til at se 

islandske heste, smukke gangarter og store smil ned ad passporet på 

Tankefuldbanen!  

 

 

  



 

 

Covid-19  

Hvis du har symptomer eller på en eller anden møde føler sig syg skal du melde 

afbud til stævnet. Sørg for at sprit hænder ofte og holde god afstand til hinanden. Vi vil sørge for 

at der står håndsprit til rådighed, ellers anbefaler vi også at I hver især tager jeres eget håndsprit 

med. Pga. Covid-19 frabeder vi os tilskuer til stævnet og af hensyn til forsamlingsloftet må hver 

rytter højst have én hjælper med. 

Program og startlister 

Der vil være tilsendt et separat dokument med program og startlister sammen med 

velkomstbrevet. Det vedlagte program og startlisterne er endeligt, dog skal der tages forbehold for 

ændringer ved evt. frameldinger. Program og startlisterne vil også blive hængt op på klubhuset 

ved stævnestart. Hvis der forekommer ændringer vil dette kunne ses på de ophængte startlister 

ved stævnestart.  

Cafeteria 

Pga. covid-19 vil det ikke være muligt at købe noget på pladsen. 

Tjek ind 

Der er tjek ind i de angivne tidsrum i programmet. Tjek ind foregår oppe ved vejen. Hvis man 

ankommer på et andet tidspunkt foregår tjek ind ved sekretariatet. Man skal være tjekket ind før 

man kan kaldes til start. Ved tjek ind skal vi se hestepas, vaccinationsprogram og en udfyldt tro og 

love-erklæring. Tro og love-erklæring kan forefindes her: 

https://www.islandshest.dk/sport/reglement-2/tro-og-loveerklaering/ 

Vaccination 

For dette stævne er der er et krav om årlig revaccination, de andre vaccinationsregler omkring 

basisvaccinationerne kan forefindes her: https://www.islandshest.dk/sport/reglement-

2/vaccinationsregler/ 

Trailerparkering 

Trailerparkeringen foregår langs vejen ved Tipsvænget. 

Folde 

Der er opsat 8 faste folde, som må bruges først til mølle. Ellers er I velkomne til selv at tage 

materiale med til at opsætte folde. Husk at rydde op efter jer selv og jeres heste inden I forlader 

pladsen. Der er ingen fast mødding, men brug buskene. 

Ryttermøde 

Inden start vil der blive afholdt et ryttermøde hvor stævnearrangørerne er til stede samt 

dommeren. Mødet afholdes ved klubhuset. Her vil der blive budt velkommen og kort blive fortalt 
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princippet omkring tregang. Derefter er det muligt at stille spørgsmål til både 

arrangørerne og dommeren. 

Dommer 

Dommer er Kristiane Brun Hansen.  

Udstyr 

Man må anvende 0, 2 eller 4 sko ellers skal udstyret være tilpasset den islandske hest og anvendes 

korrekt. Yderligere spørgsmål om udstyr kan tages med til ryttermødet. 

Opvarmning 

Der opvarmes på Ollerup Plads ved ovalbanen og passporet. Så længe udtagelsen er i gang, må 

ovalbanen ikke benyttes til opvarmning. Husk at tage hensyn til hinanden.  

Finale 

I hvert delstævne bliver der afholdt en finale for de 6 øverst placeret. Finalisterne bliver 

annonceret hurtigst muligt efter udtagelsen. Hertil vil der være en lille pause mens de gør sig klar. 

Vi opfordrer vores deltagere til at blive og heppe på finalisterne.  

Kontakt 

Hvis der er spørgsmål eller andet så kontakt Sandra Nielsen på mail: sn@saga-svendborg.dk eller 

på tlf.: 30330621 

Adresse 

Tipsvænget 19, 5700 Svendborg 
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