
 

 

VELKOMMEN TIL  DISTRIKTSMESTERSKABERNE 2016 

 

 
SAR byder velkommen til det store mesterskabsshow med både hold og individuelt for pony og 

hest og vi glæder os!!! 

 

Det er dejligt endelig at kunne byde jer alle sammen velkommen til  Kjeldmosegaard, ryttere, 

officials, hjælpere, og tilskuere. 

 

Vi håber at denne sensommerweekend sig fra sin gode side, og at I, ryttere, vil give os masser af 

god ridning, godt humør og en lyst til at bidrage til den gode stemning der er et mesterskabsstævne 

værdigt  

 

Stævnet denne weekend afholdes på SAR, Kjeldmosegaard, Reersø 19, 4990 Sakskøbing 

   

 

Parkering:   
DET ER IKKE TILLADT at parkere på trailerpladsen foran dressurbanerne men....... 

 

 istedet henstiller vi til at i parkerer næse mod næse på P-pladsen foran Cafetutten, således at alle 

kan læsse heste af og på uden at være nervøse for at skulle lande på fronten af den bagved holdende 

bil ligeledes er det muligt at parkere på folden på højre inden Cafeen. På folden bedes i parkere med  

næserne ud mod sidehegnene således at der er plads mellem de 2 rækker 

Person biler er velkomne til at parkere ved stalden. P-pladsen foran cafeen forbeholdes trailere 

 

HUSK venligst at rydde op efter jer – dvs. samle mokker og andet som tabes undervejs og Vi 

henstiller i øvrigt til man ikke skridter af på vejen op og ned langs dressurbanerne!.    

 

Sekretriat:   
Husk at melde ankomst og på forelangende vise vaccinationskort inden du læsser hest af. 

Vil være at finde i sekretariatet 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   

 

Lodtrækning:  
Finder for alle mesterskaber, både hold og individuelt, finder sted fredag kl. 16.00 i Tutten.  

 

Speakerseddel: 
Rytterne bedes aflevere speakerseddel senest 1 time før mesterskaberne start – gerne fredag ved 

lodtrækning. Speakersedlen må gerne indeholde rytteren og hesten/ponyens navn og gerne alder,  

evt. resultater som fremhæves, evt. træners navn, evt. afstamning,  evt. et lille  Speak ” tak til far og 

mor som altid støtter mig” eller sådan noget :) 

 

Tutten:     
Vil være åbent med vores vanlige store og sunde udvalg af mad og drikke begge dage – 1 time før 

start og til slut stævne. Der tages IKKE mod dankort men der kan betales med Mobilepay.   

   

Dagens ret er hjemmelavede frikadeller med hjemmelavet kartoffelsalat, eller lækre sandwich. Der 

udover vil der være salg af toast, diverse drikkevarer – kolde som varme, samt lidt til den søde tand!   

 

Medbragt mad og drikkevarer må IKKE indtages i Tutten!  
  



 

 

Hjælp os med at samle ind til det godgørende formål – så sørg for at aflevere din pantdåse i den 

særskilte ”skralde-spand”. I år har vi indsamlet lidt over 500 kr. til Børnehjertefonden. 

 

 

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, dog vil der i 

mesterskabsklasserne være særlige instrukser som i bedes følge.  

 
 

Hunde:    

Er velkomne, men skal føres i snor overalt på stævnepladsen.   

 

Staldområde:  
Er forbudt område med mindre andet er aftalt med sekretariatet. Ekvipager som har lejet 

gæstebokse vil kunne finde deres navn og tidsrum på boksene ved P-pladsen. 

 

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, Tutten 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 hos os.  Vi i stævneledelsen har glædet os meget til at se dig! Vi glæder os til at 

byde jer alle sammen velkommen til nogle forhåbentlige festlige dage på Kjeldmosegaard – vel 

mødt :) 

 


