
SAR`s D-stævne i spring 9/9-2017 

med DRF´s 100 års klasser 

 

Klasse 1: Bom på jord, met. B0 – åben for hest og pony 

Klasse 2: Potteklasse (20cm), met B0 – åben for hest og pony 

Klasse 3: 30 cm, met B0 – åben for hest og pony 

Klasse 4: 40 cm, met B0 – åben for hest og pony 

Klasse 5: 50 cm, met B0 – åben for hest og pony 

Klasse 6: 60 cm, met B0 – åben for hest og pony 

Klasse 7: LF, met B3 – åben for hest 

Klasse 8: LE, met B3 – åben for hest 

Klasse 9: LD, met B3 – åben for hest 

Klasse 10: LC, met B3 – åben for hest 

Klasse 11: LB*, met B3 – åben for hest 

Klasse 12: LC, met B0 – åben for pony 

Klasse 13: LB*, met B3 – åben for pony 

Klasse 14: LB**, met B3 – åben for pony 

Klasse 15: LA*, met B3 – åben for pony 

 

 

 

 



Bemærkninger til stævne  

~~Almindelige bestemmelser: 

1. DRF’s reglement med seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført. 

2. Stævnet er åbnet for distrikt 1-6. 

3. Stævnet afholdes udendørs på Kjeldmosegård, Reersø 19, 4990 Sakskøbing 

4. Anmeldelsesfrist 30. august 2017. 

5. Anmeldelser skal ske via GO.rideforbund.dk. 

Skulle du mod forventning IKKE kunne melde til via go, kan anmeldelse i gøres på 

nedenstående mails, dog vil der her være et gebyr på kr. 50,- pr. anmeldelse 

hannibal@hansen.mail.dk Kontonr: 1551 0005641853 

Skriv som meddelelse til modtager: “Indskud - dit navn”. 

Netbankkvitteringen skal være vedlagt anmeldelsen/vedhæftet mailen med 

anmeldelsen. 

6. Indskud:  90,-. Efteranmeldelse 135,- 

7. Klubberne forbeholder sig ret til at aflyse klasser med for få tilmeldte. 

8. Stævnet er et sløjfestævne. De klasser hvor det tydeligt fremgår at det er Forbundets 100 års turnering vil der endvidere være 

en jubilæumsroset. 

9.Henvendelse vedrørende stævnet Charlotte Hannibal: hannibal@hansen.mail.dk # 4015 92 83 

11. Program kan ses på live.rideforbund.dk en uge før stævnestart, dog vil  startstiderne først være tilgængelige dagen før 

stævnestart af hensyn til eventuelle ændringer. 

12. Program kan ses på live.rideforbund.dk en uge før stævnestart, dog vil startstiderne først være 

tilgængelige dagen før stævnestart af hensyn til eventuelle ændringer. 

13. Konkurrencebanen er på græs - opvarmning på grus. 

14. SAR hæfter ikke for skader på mennesker, dyr eller materiel under stævnet, lige som vi heller ikke hæfter for eventuelt 

tyveri. 

 


