INFORMATION OM
JÖKULL BEDEDAGS STÆVNE DRL/WRL
(ABD)
ADVARSEL!! –laaaaangt informationsbrev– så tank op med kaffe eller andet styrkende og forbered dig
på mange informationer! 😊
Jeg vil prøve at nå omkring det hele, men er der spørgsmål, kan jeg altid fanges på mail eller på
Facebook.

ANKOMST:

PLADSEN ÅBNER TORSDAG D. 12/5-22 KL 17.00
TJEK IN:

Der tjekkes in online. Du vil få en mail ca 1 døgn før stævnet, med et link til at tjekke in online. Hvis
ikke du får en mail, betyder det at du er udtaget til stikprøvekontrol og skal tjekke in på vanlig vis i
sekretariatet. Det finder du ned ved siden af caféen.
Der vil gælde de samme regler som ellers, hvor du skal være tjekket ind senest 1 time før din
klasse starter, ellers vil du blive slettet fra startlisten og dermed diskvalificeret fra stævnet. Får du
uforudsete problemer, så ring til Bettina på 6170 9330
FOLD:
Hvis du har en fold skal du køre ind i foldområdet og opsætte en den. Det er bedst at køre ind fra
toppen – vi sætter et skilt op.
Du må opsætte en fold på 10*10m pr hest og du må gerne have bil/trailer ved din fold. Men der
kommer mange, så lad være med at frådse med pladsen.
Du skal selv medbringe foldmateriale og elhegn.
Folden SKAL være RENGJORT når du forlader den. Det er tilladt at smide klatter og hørester ud i
buskadset i foldområdet.
Vi har desværre oplevet at nogen har ”glemt” det og det betyder at vi som frivillige skal fikse det –
og det synes jeg er urimeligt, vi har knoklet hele weekenden om vil også gerne hjem – så her bliver
jeg lige lidt skrap!! HUSK AT GØRE FOLDEN REN!
BOKS:
Hvis du har en boks skal du køre ned til staldene og læsse af. Du må gerne holde i gården mens
du læsser af, men straks derefter skal bil og trailer sættes ned på det anviste P-område.
Der er lavet boksplan, der sendes ud til alle med bokse. Denne SKAL overholdes og kan ikke
ændres.
Når du forlader din boks skal den være rengjort og pæn. Hvis ikke boksen er ordentligt rengjort vil
det koste et gebyr på 500,-. Regningen tilsendes direkte fra Birkegaarden.
Kort over området er vedhæftet og ses på hjemmesiden.

RYTTERMØDE:
Ryttermøde vil foregå ved flagstængerne nede ved caféen og samtidigt sendes det live på

Facebook.

Se tidspunkter på Ticker.
TILSKUERE:
Der vil være plads til tilskuere og der må komme alle dem der lyster!!!
Vi har sat telt op med café og lidt siddepladser – men i tilfælde af regn, vil der ikke være pladser til
alle – så være forberedt! 😊
FORPLEJNING:
Caféen har åbent og der vil være opsat bænke mm som der plejer, så I kan sidde og indtage den
købte mad sammen med andre.
Caféen vil have et godt udvalg af morgenmad, frokost sandwiches, frankfurter med brød, frugt, slik,
chips samt drikkevarer – så der er slet ingen grund til at tage madpakke med! :D
Torsdag aften er der Hveder i teltet kl 19 – tilmeld dig i Facebook gruppen og lørdag er der

Helstegt pattegris med salatbar.
Forudbestil dine sandwich eller køb billetter til helstegt pattegris Indtil tirsdag d. 10/5-22 kl 20 på
vores hjemmeside

AFVIKLING AF KLASSER:
Der rides gangartsklasser fredag og tøltklasser lørdag. Finaler rides søndag, men undtagelse af Bfinalen i 5.2, der rides lørdag morgen.
Tidsplanen er på Ticker. Der kan dog komme ændringer afhængig af vejret (om banen skal
vandes) og eftertilmeldinger.
PRÆMIERING:
I klasser uden finale vil præmiering vil foregå på tidspunkter der er fastlagt i tidsplanen. I finaler vil
den foregå straks efter udstyrskontrollen.
Ceremonien afholdes på hjørnet af ovalbanen op mod publikumszonen ved vores flagstænger.
PRØVE BANEN:
Det er desværre ikke muligt at prøve banen før stævnet.
Det er tilladt at ride i ridehuset fra torsdag kl 17.
HJÆLPERTJANS:
Hvis ikke du har købt dig fra at hjælpe, så skal du regne med at få tildelt en hjælpertjans ved
stævnet.
Får du problemer med at opfylde den tjans du har fået tildelt, er det dit eget ansvar at få den
afsat/byttet.
Udeblivelse fra en hjælpertjans koster 250,Anders står for hjælper delen og der vil komme hjælperplaner senere. Disse slås som
udgangspunkt op i Facebook gruppen.
Har du lyst til at give den en ekstra skalle med at sidde som dommersekretær (meget lærerigt) så
kan du melde dig til Mia i sekretariatet.

GENERELT:
Stævnet er fyldt godt op og det er vi virkeligt glade og stolte over – men det betyder også at der
ikke er plads til slinger i valsen når vi er mange, der skal holde en tidsplan og passe på hinanden.
Hjælp os med at få det hele til at glide ved at holde dig orienteret om tider og rækkefølge og være
klar i collectionring, når det er din tur!
For at undgå kaos i collectionring, skal du først ride ind i området når du kaldes. Der er højttalere i
hallen og på området, men undgå at ride for langt væk, når klassen er i gang og hold øje med
tidsplanen, så du i er nærheden når heatet før dit, rides.
Kommer du ikke til start, så meddel det hurtigst muligt i sekretariatet, så der ikke spildes tid med
forgæves opkald.
Når du er færdig med at ride, skal du ride ud af banen og i modsat retning i forhold til collectionring,
hvor du kom fra. Du skal følge passporet tilbage og ride ned ad stien langs foldene. Der vil være
skilte.
Alle startlister kommer op på Ticker i løbet af ugen op til stævnet og opdateres løbende, så vær
opmærksom på, at der kan komme ændringer.
De endelige startlister vil kunne ses 60 minutter før start og det er rytterens eget ansvar at tjekke
om der er ændringer.
Husk at opdatere Ticker løbende – det kan være en god idé at logge helt ud og på igen, for at
være sikker på at få den nyeste version.
HUSK AT ICETEST (TICKER) KAN FINDES SOM APP I APPSTORE ELLER PÅ GOOGLE PLAY.
Der vil løbende være information i vores Facebook gruppe , så det er en god idé at kigge med der.
Der vil ikke blive ophængt startlister i papirform.
Det er ikke tilladt at campere eller overnatte i biler på pladsen. Det er kun tilladt at overnatte, hvis
der er tilkøbt camping.
Jeg håber jeg nu har været omkring de fleste ting – ellers kan jeg fanges på mail:
bettina@jokull.dk.
Vi vil gøre alt hvad der står i vores magt for at vi alligevel får et hyggeligt, sjovt og spændende
stævne!
VI SES!!!

Med venlig hilsen
Bettina Vestergaard
Stævneleder, Tlf: 6170 9330
Anders Ditlev
Hjælpeplan/Collectionring, Tlf: 2169 3600
Mia Emilie Risvang
Sekretariatsleder, Tlf: 25263492

