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HJOR TREC stævne med PTVinter Cup 
03.03.2018 

 
Stævnet foregår i 20x40 ridehus på adressen Allerødvej 30, 3450 Allerød 

 
 
Stævnet er åbent for alle ryttere, der er medlem af klub under DRF eller DI. 
 
Klasse1: T00 – Clear round: Åben for ekvipager, der ikke har startet T0 eller højere  
PTV: Forhindringsbanen vil være på 5-9 forhindringer, der skal tages i angivet rækkefølge. Clear round tid. 
Hesten/ponyen trækkes gennem alle øvelser uden rytter.   
Der gives clear-round sløjfe ved samlet score på min. 50% af maks sum. 
 
Klasse 2: T0 (Del af PTVinter Cup)  
PTV: Forhindringsbanen vil være på min. 8 forhindringer, der skal rides i angivet rækkefølge. Clear round 
tid.   
  
Klasse 3: T1 (Del af PTVinter Cup)  
PTV: Forhindringsbanen vil være på min. 8 forhindringer der skal rides i angivet rækkefølge.   
   
 
Tilmelding:  
o Prisen er 75 kr. pr. start, efteranmeldelse 150 kr. i det omfang tidsplanen tillader det.  

o Seneste tilmelding og betaling d. 23-02-2018. 
o Tilmelding på DRF GO eller mail: tilmelding@hjortespringrideklub.dk. Tilmelding skal indeholde: klasse, 
navn, adresse, tlf.nr., fødselsår, klub, hestens: navn, alder og højde.   
o Da der ikke kræves D-licens ved TREC stævner, skal ryttere der ikke har D-licens melde til på mail. Gebyr 
kr. 30 ved tilmelding pr mail. Ved tilmelding på mail skal startgebyret overføres til reg.nr: 5490 konto: 
0000910846. I tekstfeltet skal der stå TREC samt navn. Tilmeldingen er ikke gyldig før startgebyret er 
modtaget 

o Program med tider vil være at finde på www.hjortespringrideklub.dk senest den 26.02.2018 kl. 22.00 . 
 
Evt. spørgsmål kan sendes til tilmelding@hjortespringrideklub.dk  
Der er ikke mulighed for boks eller stævnefold  
Klubben hæfter ikke for skader, tyveri eller lign. under stævnet  
Stævnetelefon oplyses i programmet  
Der er deltagersløjfer til alle som gennemfører, men ikke opnår placering  
Parkering af Trailere foregår ca. 250m fra stævnepladsen – nærmere info følger i deltagerbrev.  
For regler og mere info om TREC, se DRF TREC reglement og PTV forhindringsbeskrivelser.  
 
 
Vel mødt  
 
MVH Hjortespring Rideklub 


