Kort om Holte Ride-Klub

Generelt

HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets
største rideklubber beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder.

Åbningstider:
Fre. d. 11 okt. - man. d. 15 okt.: 06:00-22:00
lørdag. d. 17 okt.:
06:00-23:00

HRK er en selvejende institution med plads til
ca. 110 heste og poyer. HRK driver også en
rideskole for både heste og ponyer.

Opvarmning:
Opvarmning foregår i den lille ridehal.
Af hensyn til antallet at opvarmende equipager vil vi opfordre til, at der skridtes af på
ude arealerne, hvis vejret tillader.

I kan læse mere om HRK`s historie på vores
hjemmeside holterideklub.dk.
Vores mål er, at HRK skal være en klub som
medlemmerne kan være stolte af, hvor
velfærd for vores heste og ponyer har første
prioritet, og hvor vi har en god omgangstone,
hjælpesomme og kan nyde samværet med hinanden og vores heste og ponyer.
I en rideklub med mange daglige brugere,
er det vigtigt at have nogle klare regler for,
hvordan man bør opføre sig som rytter og
pensionær.
Udover de henvisninger der i dagligdagen
kommer fra beridere og staldpersonale,
beskriver denne folder de regler der gældende
på HRK.

Hunde:
Hunde skal holdes i snor på HRK`s etablissement ude såvel som inde for at forstyrre ryttere mindst muligt og undgå farlige
situationer.
Rygning:
Rygning er kun tilladt ved det afmærkede
område udenfor personalerummet.
Al rygning indendørs er ikke tilladt!
Telefonnumre:
Sekretariat:
Birgitte Kronborg:

Tlf: 45 80 29 93

Stævne leder:
Berider Lars Terkildsen:

Tlf: 20 48 21 33

Stævnesmed:
Rasmus Olsen Tlf: 39 90 08 06
Dyrlæge:
Lyngby Hestepraksis
v/Henrik Bo Hansen

Tlf: 21 47 49 05

Forplejning:
Der er udsalg af blandt andet sandwich og
sodavand i Cafe’en forenden af det store
ridehus og ved Rotunden.

Bemærkninger til stævnet
Stævnet afholdes indendørs i 22x60 ridehus
Afmeldingsfrist:
Kl 18.00 aftenen før aktuel klasse.
Starter:
Max antal starter på dagen: 300.
Efteranmeldelse:
Muligt hvis tidsplanen tillader, mod
startindskud +50%. Kontakt sekretariatet.
Regler:
TOUR bestemmelser:
I hver TOUR kåres mandag efter hver finale
klasse en samlet TOUR-vinder på tværs af alle
kategorier indenfor den pågældende TOUR.
Dvs at i den samlede stilling konkurrerer alle
kategorier mod hinanden.
Stillingen går på ekvipagen og for at samle
point, skal ekvipagen minimum ride 2 indledende runder (fredag, lørdag eller søndag)
samt finalen (mandag) i samme TOUR.
Alle afdelinger af en TOUR er pointgivende,
de 2 bedste resultater medtages til finalen. I
hver afdeling af en TOUR, optjenes der point
for placeringsrækkefølgen efter følgende
pointskala:
1. = 120 point
2. = 115 point
3. = 110 point
4. = 105 point
5. = 100 point
6. = (100-6) 94 point
7. = (100-7) 93 point
Osv.

Ligeplacerede i en klasse opnår samme
pointantal (fx ved en delt 3. plads, får begge
ekvipager 110 point). Alle deltagere i klassen
opnår point. Udgår, diskvalificeres eller opgiver ekvipagen, får de 10 point.
Ved pointlighed mellem flere i en tour,
vægter placeringen i finaleklassen højest,
derefter placeringen i fredagens afdeling,
derefter placeringen i lørdagens afdeling og
derefter placeringen i søndagens afdeling.
Såfremt der stadig er pointlighed, trækkes
der lod om sejren.
Ærespræmier og doteringer:
Doteringer udbetales via netbank.
Såfremt disse ikke hentes inden stævnet
afslutning, tilfalder de stævnet.
Alle doteringer nedsættes med 30%, hvis der
er under 15 starter i klassen (dog ikke i klasse
11 og 13)
Bemanding:
Teknisk del.:
Banedesigner:
Dommere:
Stildommer:
Stævnejury:

Dea Rockhill Lysgaard
Jan Juul
Tom Nielsen
Per Krohn
Rasmus Birk
Linda Juul (C-klasser)
Per Nielsen (B-klasser)
Stævnejuryformand
Dea Rockhill Lysgaard
Jan Juul
Peter Jørgensen
Tom Nielsen
Per Krohn
Rasmus Birk
Birgitte Kronborg

Vi ønsker alle et godt stævne!

