
OPLYSNINGER TIL RYTTERNE 

Husk venligst de generelle COVID-19 restriktioner:  

• Hold afstand,  

• Vask/sprit hænder,  

• Sid ned,  

• Bær mundbind når du ikke er til hest. 

Skårup Overgård /Kirstineholm Rideklub byder velkommen til vores ½ militarystævne, desværre 

kun med terrænspring og uden stil ridebanespring, grundet Covid-19 restriktionerne.  

Vi håber alligevel vi må få en rigtig god dag og klasserne vil blive afviklet i god sportslig ånd.  

Stævnet afholdes på Skårup Overgård, Ellelausvej nr.1. 8660 Skanderborg. 

Parkering: Følg venligst parkeringsskiltene og parkér med omtanke, så der er plads til alle. 

Parkeringen er delt op i zoner, så se derfor venligst kort for, hvem der skal parkere hvor. Der vil 

være parkeringsvagt til at anvise/ styre parkeringsforholdene.  

Tidsplan:  

For at overholde forsamlingsforbuddet opfordrer vi folk til at komme så sent som muligt op til deres 

start / banepåvisning. Samt forlade stedet så hurtigt som muligt, når man er færdig med at ride. 

Banepåvisning terræn  Kl. Klasse 

 08.00-09:00 UCNCP60, CNCP60 & CNC60 

  

10:30-11:45 

 

13:30-14:45 

 

CNCP80, UCNC80 & CNC80 

 

CNC90 & CNCP90 

 

 

Terræn start kl.09:00 

kl. 11:45 

kl. 14:45 

UCNCP60, CNCP60, CNC60 

CNCP80, UCNC80, CNC80  

CNCP90, CNC90. 

 

 

COVID-19 hensyn 

Alle ryttere har ret til at medbringe max. 1 hjælper, og der er ikke åbent for publikum. Alle, som 

ikke er på vej fra A til B eller er til hest, SKAL SIDDE NED, medbring gerne egen stol. Vi opfordrer 

alle til at bære mundbind eller visir, når man ikke er til hest.  



Hold afstand til hinanden og undlad at forsamles i grupper. 

Da vi bærer ansvaret for dette arrangement, forbeholder vi os retten til at kommentere hvis folk 

samles for tæt og COVID 19, og dermed risikere at restriktionerne ikke overholdes.  

Stævnet er delt op i 3 loops, og der er afsat tid imellem loopsene, så der er tid til udskiftning 

mellem loopsene. Selvom vi er glade for at se jer alle sammen opfordrer vi folk til at forlade stedet 

så snart de færdige, så der er plads til de næste, uden at vi overskrider forsamlingsforbuddet. 

Husk rygnummer, har du ikke et rygnummer selv kan dette lånes i sekretariatet. 

Sekretariatet har åbent fra kl. 08.00 til et kvarter efter sidste klasse.  

Der afholdes ikke desværre ikke præmieoverrækkelse, men der er sløjfe til alle, som gennemfører 

samt ærespræmier til de placerede, dette kan afhentes i sekretariatet.  

Start tider ses på Online Equipe. 

DRF`s reglement af 2020 er gældende, hvor intet andet er anført. 

Der vil være mulighed for at købe lidt at spise og drikke ”to go” under stævnet. 

Hunde skal være i snor under hele stævnet. 

Stævnearrangørerne forbeholder sig enhver ret til at ændre i de oplyste tider.  

Skårup Overgård og Kirstineholm Rideklub er på ingen måde ansvarlig for skader på mennesker, 
dyr eller ejendele.                                                                                          

 

VEL MØDT 

Anne-Dorthe & Jørgen 

Skårup Overgård/Kirstineholm Rideklub 

 

 

 

 
 


