
 

 

VELKOMMEN TIL SYDHAVS-CUP 3. årgang 
 
SAR byder velkommen til 1. afdeling af dette års Sydhavs-cup og glæder os 
endnu engang over samarbejdet med LSP har tiltrukket så mange ekvipager. 
 
Det er dejligt endelig at kunne byde jer alle sammen velkommen til  Kjeldmosegaard , ryttere, 
officials, hjælpere, og tilskuere. 
 
Vi håber at maj måned sig fra sin gode side, og at I, ryttere, vil give os masser af god ridning, godt 
humør og en fightervilje som sender jer godt videre til Finalestævnet på Halmtofte. 
 
Stævnet denne weekend afholdes på SAR, Kjeldmosegaard, Reersø 19, 4990 Sakskøbing 
 
Det er ikke længere muligt at melde til i dressur, men i springning er det muligt så længe tidsplanen 
tillader det. 
 
Parkering: 
 
Fordi vi har så mange tilmeldinger vil der være parkeringsvagter på lørdag – disse 
anvisninger SKAL følges for at vi kan få plads til alle mand 
 
Søndag henstiller 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. 
 
Person biler er velkomne til at parkere ved stalden. P-pladsen foran cafeen forbeholdes trailere og 
søndag kan trailerparkeringen foran dressurbane nr. 2 også benyttes 
 
HUSK venligst at rydde op efter jer – dvs. samle mokker og andet som tabes undervejs og RID 
IKKE I FOLKS RABATTER PÅ VEJEN OP TIL STÆVNEPLADSEN!. 
 
 
Sekretriat: 
 
Husk at melde ankomst og vise vaccinationskort samt klub-medlemskab inden du læsser hest 
af ;0) 
 
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 begge dage – 1 time før 
start og til slut stævne. Der tages IKKE mod dankort. 
 



 

 

Dagens ret er hjemmelavede frikadeller med hjemmelavet kartoffelsalat, eller store lækre 
kyllingsandwich i urteboller.. 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. 
 
I springning vil der blive sprunget på græs under konkurrencerne. Opvarmningen vil foregå på bane 
med højt hegn. 
 
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. I springklasserne vil 
præmieoverrækkelse finde sted på banen til hest kort efter klassens slut. Der vil ved dette stævne 
blive uddelt klubbens almindelige, men superflotte, rosetter hvorimod de særlige Sydhavs-rosetter 
først uddeles i LSP ;0) 
 
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 1. afdeling af Sydhavs-cup. 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 ;0) 
 


