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Kære Alle,
Så er det sidste ved at være på plads vedrørende vores TREC Stævne. Det er super dejligt med så mange
tilmeldte – både nye TREC ryttere og mere erfarne. Vi håber at I alle vil få en dejlig dag.

Stævneinformation:
Stævneledelse:


Christina Svensen og Gry Albrechtsen

Sekretariat:






Åbner kl. 8.45
Herlev Rideskole, Krebsdammen 23, 2730 Herlev
Der vil være vand til rådighed for hestene – medbring selv spand
Der vil i mindre omfang være mulighed for at sætte paddox op. Kontakt stævnetelefon hvis du
ønsker dette. Begrænsede pladser.
HUSK at sende en mail til tilmelding@hjortespringrideklub.dk med din mail, mobilnummer og
hestens højde såfremt du ikke allerede har oplyst dette

Stævnetelefon:


Stævnetelefon på dagen 40849470

Overdommer+TD:


Tina Foldager

Stævnesmed:


Der er ingen stævnesmed

Melde til start:






Alle ryttere bedes melde til start i tidsrummet 9.00-10.30
Husk hestepas og vaccination – dette tages i pant for stævnenummer/nummervest
Der udleveres nummervest i klasse 1: T00
Der kan evt. lånes nummervest i klasse 2, 3, 4 og 5.
Nummervest er obligatorisk i MA og PTV og i POR i T00-T1! Husk stævnenummer på hesten også

Parkering:



P-plads for hestetrailere er på Convatec’s parkeringsplads Skinderskovvej 32, 2730 Herlev. Parker
venligst hensynsfuldt så der er plads til ALLE med trailer!!! –husk at rydde op efter dig og din hest.
Biler uden trailer henvises til Hjortespringbadets parkeringsplads
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Vi henstiller til at alle parkerer med omtanke, altså forsøger at parkere tæt, så andre kan komme
forbi
Desværre kan man ikke parkere langs vejen ej heller ved Herlev Rideskole

Områdets og Skovens generelle regler:










Skal overholdes. Det betyder, at der kan være korte passager hvor der skal skridtes, dette vil i så
fald være markeret på jeres rutekort
Der skal naturligvis vises hensyn til øvrige gæster, derfor skal passage af andre gæster ske i skridt
Vi har til dette stævne fået tilladelse til at ride på almindelige stier/cykelstier hvor der normalt er
ridning forbudt – husk at tage hensyn til de daglige brugere – vurder underlaget i forhold til gangart
så der ikke pløjes op – vi vil gerne kunne låne stierne igen en anden gang 
Hvis ruten ligger på villavej er det forbudt at ride på fortov. På villavej skal der skridtes.
Link til Hjortespringkilens folder om ridning
HUSK det er forbudt at ride på grusstierne i Hareskovene!!
Der er lang nyt slidlag på mange af ridestierne i Hareskovene – dette slidlag er lyst og ikke mørkt
som de gamle stier – husk at ”hestesko” er lig ridesti!
Link til skovens folder med almindelige regler, samt et kort over ridestier, disse er markeret med
hvide hestesko i skoven: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67590/folder_rid_hareskovene.pdf

Cafeteria og toilet:




Vores Cafeteria har åbent – toilet forefindes ved Cafeteriaet
Der sælges blandede godterier, varme og kolde drikke samt kage og lidt at spise
Husk kontanter 

PTV banegennemgang:





Banen er åben for gennemgang om morgenen mellem kl 9.00 og 10.35
For T00 er der mulighed guidet banegennemgang kl. 10.20 præcis.
Klasse 1 rider banen på clear-round tid – se opslag for clear-round tid på dagen i sekretariatet
Klasse 2, 3, 4 og 5 rider banen på tid – se opslag på dagen i sekretariatet ang. fejlfri tid
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POR:




Start POR er når Maproom forlades 20 min efter din starttid i Maproom.
Hvis du opgiver undervejs/ikke finder mål – så meld dig i Maproom når du er retur – dette er POR
fasens slutpunkt
Alle klasser: PP (ubemandede passage poster) vil være i form at O-løbs markering med klippetang.
Husk at klippe i dit kontrolkort i felterne i bunden når du møder dem på din POR.

Obligatorisk udstyr på POR fasen:

TREC Medical card kan printes her:
https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Blanketter.aspx

www.hjortespringrideklub.dk

kontakt@hjortespringrideklub.dk

Maproom:









Mød op senest 5 min før maproom tid – hold jer klar i god tid så I kan få jeres kontrolkort udfyldt og
forsejlet mobiler mv!
Alle ryttere/grupper går i kortrummet til angivet tid på startlisten og tegner kort over ride ruten.
Klasse 1 (T00) får desuden udleveret kort med indtegnet rute. Men skal stadig i Maproom
Kortrummet forlades til rytters/holdets starttid. Det betyder at hesten skal være sadlet op inden
rytter går i kortrummet
Husk at medbringe plastlomme eller kortlomme til kort OG kontrolkort så det ikke bliver vådt under
turen. Det er rytterens ansvar at dommeren kan aflæse kontrolkort efter endt ridt.
Husk at medbringe egnede skriveredskaber, kompas mv
Der vil være mulighed for at binde sin hest – såfremt der er behov for en person til at holde hesten
skal du selv have en hjælper med
Klasserne har opslag om første etapes ride tempo i Maproom

Præmieoverrækkelse:



I henhold til DRF’s reglement og TRECs reglement.
Vil foregå ved sekretariatet ca. 45 min efter sidste rytter i klassen er kommet i mål. Resultaterne
skal have hængt fremme 30 min før præmieoverrækkelse

Spørgsmål inden stævnet:




Har I spørgsmål inden stævnet, er I velkomne til at skrive til: formand@hjortespringrideklub.dk,
ellers vel mødt!
Stil endelig spørgsmål!!!!
HUSK at læse reglement og forhindringsbeskrivelser så du er velforberedt:
http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/TREC.aspx

En stor tak til alle vores kære sponsorer, dommere og hjælpere – uden dem intet TREC stævne 
Med venlig hilsen
På vegne af Hjortespring Rideklub
Gry Albrechtsen og Christina Svensen

www.hjortespringrideklub.dk

kontakt@hjortespringrideklub.dk

