GENERELLE BESTEMMELSER FOR C- D- og E-STÆVNER I DISTRIKT 6 2015/16 - rev. 31.1.2015
1.

Hvis ikke andet er anført i propositionerne, er distriktets generelle bestemmelser gældende.

2.

DRF's seneste reglement med rettelser er gældende, hvor andet ikke er anført.

3.

Mesterskaber er kun åbne for medlemmer af klubber under Distrikt 6. C og D-stævner er åbne for alle.

4.

Anmeldelser så vidt muligt via DRF Go http://go.rideforbund.dk/forside.aspx eller skrives på DRF's
anmeldelsesblanketter findes her (skriv i de grå felter) og sendes pr. mail til den arrangerende klub.
Anmeldelser er ugyldige, hvis de er ukorrekt udfyldte, eller der mangler startgebyr. Anmeldelser, der
kommer for sent, regnes for efteranmeldelser og afregnes som sådanne.

5.

Klubbernes kontonumre (kan også benyttes ved almindelig tilmelding):

6.

MBR

0650 6570 095 054

NLR

0659 0807 740 458

NBKR

0650 8975 305 792

VNKR

0657 8479 909 882

NEXØ

1551 0016 898 708

ØMKR

6962 0060 080 291

Klubberne forbeholder sig ret til at sammenlægge eller aflyse klasser med for få tilmeldinger.

7.
STARTGEBYRER:
DRESSUR/
SPRING
8.

HEST

PONY

Distriktsklasser

100,-

80,-

U-klasser, træningsklasser samt D- og
E-stævner og klasser

60,-

60,-

NB BLIVER MULIGVIS ÆNDRET PR. 1. APRIL
DOTERINGER:

Hest (1., 2., 3., 4. pl.)

Pony (1., 2., 3., 4. pl.)

Distriktsklasser, dressur

120 - 100 - 80 - 50

100 - 80 - 60 - 40

Distriktsklasser, spring

120 - 100 - 100 - 100

100 - 80 - 80- 80

Hvis man ved start ved, at man ikke kan deltage i en evt. præmieoverrækkelse, skal man meddele dette
til den arrangerende klub, så kan en stedfortræder modtage præmien. Hvis det ikke bliver meddelt,
tilfalder præmien klubben.
9.

Efteranmeldelser:

Dressur: Hvis tidsplanen tillader det. Dressur efteranmeldelser er mod
dobbelt gebyr.
Spring: 1/2 time før og kun hvis tidsplanen tillader det. Spring efteranmeldelser
er mod alm gebyr + 50 %.

10.

Hestepas med konkurrenceregistrering, rytterlicens og vaccinationsattest skal fremvises på
forlangende. Ved D- og E-stævner samt ikke pointgivende klasser til C-stævner er kun
vaccinationsattest nødvendig.

11.

E- og D-stævner og E- og D-klasser: En hest/pony må have 4 starter pr. dag, så længe ingen starter
er over sværhedsgrad 0 (dog kun 2 starter pr. dag med samme rytter). I bedømmelsesklasser
(”sløjfeklasser”), hvori der ikke indgår en gradueret placeringsrækkefølge, må samme ekvipage starte
2 gange pr. klasse, dette skal dog angives i propositionerne.
Ved C-stævner: Max. 2 starter pr. dag og ingen hest/pony må starte mere end én gang i hver klasse
ved samme stævne (voltigering undtaget). Ved B-stævner max. 1 start pr. dag og ved C-stævner og
højere: En hest/pony må kun rides af én rytter pr. disciplin pr. stævne (voltigering undtaget). Dette
gælder ikke ved start udenfor konkurrence. Uanset disciplin må hesten/ponyen max. starte 7 gange pr.
uge. Samme ekvipage må kun starte én gang pr. klasse.

13.

Framelding i dressur:
Senest torsdag kl. 18 før stævnet
Framelding i spring:
Senest kl. 18 dagen før klassens start.
For at klubberne kan tilbagebetale 50 % af indskuddet skal framelding være foretaget for dressur
senest torsdag kl. 18 FØR stævnet og for spring senest kl. 18 dagen før den pågældende klasse. Og
den eneste gyldige grund er sygdom hos hest eller rytter. (DRF alm best.65.4.1 og 65.4.2)

14.

Arrangerende klub hæfter ikke for ulykkestilfælde eller sygdom hos ryttere, hestepassere eller
heste/ponyer under stævnet eller under kørsel til og fra stævnet, tilsvarende gælder for tyveri.

15.

Alle vandrepokaler skal afleveres til den arrangerende klub senest 14 dage før stævnet.

Guide for tilmelding via internet
Til alle C-stævner skal der så vidt muligt meldes til via DRF Go. Det koster et mindre
administrationsgebyr, men anbefales af arrangørerne, da anmeldelserne kan overføres
direkte til stævneprogrammet. Der kan ikke efteranmeldes på portalen – det skal ske til
stævnesekretariatet.

http://go.rideforbund.dk/forside.aspx
Til alle stævner i distrikt 6 skal nedenstående fremgangsmåde benyttes
1. Start med at læse de Generelle bestemmelser for distrikt 6.
2. Tilmeld via DRF Go http://go.rideforbund.dk/forside.aspx eller udfyld en
anmeldelsesblanket.
3. Inden anmeldelsesfristen udløb sendes anmeldelsesblanketten til den arrangerende
klub, samt dig selv (eller print den ud), mailadresse finder du nederst på denne
side.
4. Opdager du fejl i din tilmelding, så send en til med det samme, med rettelserne.
Betaling: Hvis du ikke har tilmeldt via DRF Go - Indsæt startgebyret på den arrangerende
klubs konto (se øverst i de generelle bestemmelser på denne side), indbetaling skal være
foretaget inden tilmeldingsfristens udløb.
Husk: Mærk din indbetaling med dit navn, og medbring i øvrigt kvittering på det betalte
beløb til stævnet.
Ansvarsbegrænsning.




Det er dit eget ansvar at kontrollere om du er start berettiget til de anmeldte klasser
Ved for sen tilmelding/betaling via internet, regnes som efteranmeldelse.
Du skal kunne dokumentere betaling af startgebyr.

Anmeldelsesblanket i Word her
Skema med mail adr.
Klub
MBR
NBKR
NEXØ
NLR
VNKR
ØMKR
JUNTA

Send blanket til
Pia Kofoed
Ann-Charlott Ussing
Marianne Brandt
Mie Hjort
Kina Ingildsen
Tanja Fogtmann
Kennet Hemmingsen

Mail adresse
gryet@os.dk
acogguffi@hotmail.com
tilmelding@nexorideklub.dk
hjort-jeppsson@mail.dk
kina.ingildsen@gmail.com
Tanjafogtmann@hotmail.com
post@hesteklewa.dk

