
Praktiske oplysninger til stævneryttere som starter  

               i Jordrup og Omegns Rideklub.  

Kontaktperson inden 
stævnet: 

Se proportionerne for det enkelte stævne men som minimum er telefonen åben en uge 
før stævnet, hver dag mellem kl. 19 og 20. Fredag inden stævnet er den åben kl. 17-20.  
( OBS! Telefonsvarer aflyttes ikke, sms læses men hvis den ikke bekræftes fra os er den 
ikke gældende.) 

Stævnemail: staevne@jork.dk – alt henvendelse denne vej indtil dagen før kl. 18.00 - Derefter pr. tlf. 

Stævne adresse: Stævnet afvikles på Jordrup og Omegns Rideklub, Nedergårdsvej 6, 6064  Jordrup 

Tidsplan,                  
Stævneafvikling 

Sekretariatet er åbent en time før 1. stævnestart og en time efter sidste rytter.           
Foreløbige startlister kan ses på DRF-GO en uge før stævnet.                                            
Endelige startlister kan ses på DRF-GO dagen før efter kl. 20.00.                                       
Klasserne afvikles fortløbende. Rytterne skal selv holde sig orienterede.                         
Stævnenr: Alle skal bære synligt stævnenummer. 

Efteranmeldelse  

Modtages i det omfang tidsplanen tillader det til ekstra indskud i henhold til proportio-
nerne.                                                                                                                                             
Senest dagen før kl. 18.00. Al efteranmeldelse skal ske på stævnetelefonen, pr. mail: 
staevne@jork.dk eller i det respektive sekretariat. Og afregnes i sekretariatet inden klasse 
start.                                                                                                                                                 
Telefonsvarer og sms aflyttes/læses ikke nødvendigvis  under stævnet! Prøv igen på 
telefonen. 

Frameldelse:  
Se propositioner                                                                                                                                   
Al frameldelse skal ske på stævnemailen eller stævnetelefonen.                                          
Telefonsvarer og sms aflyttes/læses ikke nødvendigvis under stævnet! 

Præmieoverrækkelse: 

 Reglementeret påklædning påbudt.                                                                                                  
I dressur til fods ved præmieskammel ved sekretariatet umiddelbart efter klassens afvik-
ling.                                                                                                                                                                              
I spring til hest umiddelbart efter klassens afvikling.  

Opstaldning:  
Der er ikke mulighed for opstaldning og udefra kommende heste må ikke gå i staldene. 
Opsadling ved trailer 

Cafeteria: Er åbent under hele stævnet. Modtager desværre ikke betalingskort men har mobilpay. 

Parkering/Aflæsning: 
Der vil være Parkeringspersonale som hjælper dig på plads, så vi får plads til alle trailere 
og biler. Følg P-vagtens anvisninger 

Dommere:  Står anført på de enkelte klasser. 

Lægevagt:  Lægevagt tlf. 7011 0707 

Konsultationsadresse: Kolding Sygehus, Skovvangen 2, 6000  Kolding 

Dyrlæge:  Dyrlægerne i Egtved: Tlf. 7555 2400 

Smed:  Brian Møller 4029 3019 
 

Husk at støtte vore sponsorer, de støtter os! 

 

                         Vi glæder os til at se dig på stævnepladsen.  
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