
 

 

VELKOMMEN TIL KLOVNESTÆVNET ;0) 
 
SAR glæder sig over at så mange har valgt at støtte op om De Danske 
Hospitalsklovne, og derved hjælper os med at hjælpe andre. 
 
Det er dejligt endelig at kunne byde jer alle sammen velkommen til  Kjeldmosegaard , ryttere, 
officials, hjælpere, og tilskuere. 
 
Og der skal lyde en særlig tak til vores mange sponsorer som velvilligt har givet gaver som uddeles 
i stedet for doteringer; Råhøjgård Rosetter, Saxkjøbing Sukkerfabrik, Bordershoppen, JBK Horseshow, Anette 
bling bling, Berider Camilla Qvistgård, bysys.dk, Sarah Maria, Mønkunstner Helle Agergård, Dit Rideudstyr 
Tappernøje Dækkenvask, Amatørfotograf Christel Østed, Hår og Stil v/Anette Bäcklund, Fryland Rideudstyr 
NYT SYN Thilqvist Optik v/Linda og Palle Thilqvist, Kiropraktor Anne Freuchen, Dekoratør Randi Larsen Storm 
Inspiration Nykøbing F., Papaya, Thea/Marius Mortensen, Paw Sko, Din isenkræmmer, Q SHOP, Imerco , 
Helsam, Butik Trollem Parfumeri ham & hende, Tid & Stil, Keis Guldsmed, ungthaar.dk, vores smykker & 
piercing, Chance lingeri, Peanuts, Intersport, bog & ide, Mette K, Frisør hos Peter, Lalandia og Ingdams 
 
Vi håber at midsommeren viser sig fra sin bedste side, og at I, ryttere, vil give os masser af god 
ridning og højt humør. Vi har gjort det bedste vi kan for at gøre stævnepladsen klar til at modtage 
jer! 
 
Brunch: Der var kun én tilmeldt og vi har ikke via stævnesystemet kunne se hvem det var. Vi 
undskylder at vi ikke har kunne få kontakt og sige at brunch er aflyst og at pengene 
naturligvis tilbagebetales. Men i stedet har vi naturligvis vores vanlige morgenmad med 
nybagte boller m/ost, marmelade, pålægschokolade samt frisk æblemost, te og kaffe.  
 
 
Parkering: 
 
Fordi vi har så mange tilmeldinger vil der være P-vagt fra morgenstunden. Hans anvisninger 
skal følges.  
 
Person biler er velkomne til at parkere ved stalden. P-pladsen foran cafeen forbeholdes trailere, og 
der må IKKE parkeres på parkeringsområdet langs folden. 
 
HUSK venligst at rydde op efter jer – dvs. samle mokker og andet som tabes undervejs. 
 
 
Sekretriat: 
 
Husk at melde ankomst og vise vaccinationskort  ;0) 
 
Vi vil være at finde i sekretariatsvognen ved flagstængerne, og der er åbent 1 time før klasserne 
start og der vil blive lukket kort efter afviklingen af sidste klasse. 
 
Telefon som kan benyttes før og under stævnet er 40159283 
 
 



 

 

Cafeen:  
 
Vil være åbent med vores vanlige store og sunde udvalg af mad og drikke  – 1 time før start og til 
slut stævne. Der tages IKKE mod dankort. 
 
Dagens ret er store hjemmelavede sandwich med 2 forskellige slags lækkert fyld. Der udover vil der 
være salg af toast, diverse drikkevarer – kolde som varme, samt lidt til den søde tand! 
 
 
Baner: 
 
I dressur vil der blive benyttet 2 konkurrencebaner, hvorfor det er muligt at varme op på 
udendørsbane med højt hegn eller i ridehus. Banerne er markeret med bane nummer ved indgangen. 
 
Vi henstiller til at der samles mokker på opvarmningsbanerne og i ridehuset. 
 
 
Præmieoverrækkelse: 
 
Finder i dressur sted på plænen ved flagstængerne kort efter hver klasses slut. Da vi har masser af 
sponsorpræmier, vil vi sætte stor pris på hvis i ville komme i sekretariatet efterfølgende og skrive 
takkekort som klubben vil sørge bliver sendt til pågældende sponsor som tak. 
 
 
Hunde:  
 
Er velkomne, men skal føres i snor overalt på stævnepladsen. 
 
Andet: 
 
Al ophold og færdsel på stævnepladsen foregår på eget ansvar. SAR påtager sig intet ansvar overfor 
uheld, skader, sygdom eller tyveri i forbindelse med stævnet, hverken overfor heste, mennesker 
eller ejendele. 
 
Rygning er IKKE tilladt i stald, Cafetutten eller i ridehuset. Vi henstiller i øvrigt til at alle benytter 
de opstillede skraldespande og askebægre. 
 
 
 
Det var en masse information at skulle læse, men vi håber at du efter endt læsning blot glæder 
dig til at skulle starte dette års støtte-stævne. Vi i stævneledelsen har glædet os meget til at se 
dig! 
Vi glæder os til at byde jer alle sammen velkommen til en forhåbentlig festlig dag på 
Kjeldmosegaard.  
 
VEL MØDT og tak fordi du hjælper os med at hjælpe andre ;0) 
 
 


