
Kære Ryttere til Heklas Sportsstævne 2021

Grundet Covid-19 og forsamlingsforbuddet er vi nødt til at følgende restriktioner for at kunne 
gennemføre vores stævne. Så derfor er der følgende regler, som skal overholdes:

Stævnekonceptet “Rid og skrid”: Vær så kort tid som muligt på stævnepladsen. Vi ved mange af Jer
lige som os savner det sociale ved stævnesæsonen, men dette er desværre ikke muligt endnu. 

Konceptet “Rid og skrid” gør det muligt for os at gennemføre stævnet, så vis det respekt   Vi 
takker på forhånd for jeres hjælp og forståelse.

Hjælpere: Hvis det er muligt, så kom alene. Men hvis dette ikke er muligt, kan man som rytter 
medbringe max. 1 hjælper. Der vil blive udleveret et adgangskort, når man passerer hestetraileren 
ved indgangen til opvarmningsbanen. Vi henstiller derudover til, at man forlader pladsen så snart 
ens klasse er overstået, også det område hvor man parkerer.

Publikum: Grundet forsamlingsforbuddet på 50 personer, er det ikke muligt at indbyde publikum til 
dette stævne. Men alle kan følge med på ticker, hvor der vil være både tidsplan, startlister og 
resultater.

Mad og drikke: Heklas cafeteria melder selv ud på FB hvad der er muligt så følg med der:-)

Check in: Check in foregår online. 10% vil tilfældigt blive udvalgt af IcetestNG, og de skal vise 
deres pas fysisk i hestetraileren. Husk ekvipagen skal have været til check in senest 1 time før 
klassens start.

Opvarmning: Der er selvfølgelig mulighed for at varme op på opvarmningsbanen, men pga. 
forsamlingsforbuddet skal antallet af personer minimeres dernede. Varm derfor op i så kort tid som 
nødvendigt på selve opvarmningsbanen. Vær gode til at skridte varm og af på græsset ved trailere 
eller på grusvejen.

Banen: Det er ikke muligt for deltagere at afprøve banen inden stævnet. Banen bliver gjort klar til 
stævnet torsdag aften, og vil derefter blive lukket indtil stævnet starter lørdag morgen. Det vil være 
en mulighed at bruge banen for Heklas medlemmer inden klargøring torsdag aften, som det 
almindeligt er tilladt.

Bokse: Dem der har købt boks til weekenden får sendt en adresse og der vil være navne på den boks
man får tildelt. Husk at gøre rent efter jeres egen hest.

Generelt: Der vil være åbent for de to toiletter i klubhuset, men der vil ellers ikke være mulighed for
at komme indenfor. Man skal anvende stien langs træerne derned, og man skal henvende sig i 
hestetraileren ved opvarmningsbanen inden man går ind på området. Der vil yderligere være 
opstillet håndsprit ved de forskellige samlingssteder, så vær gode til at bruge det. Vi vil ikke lave 
præmieoverrækkelser, men efter endt klasse, vil man kunne hente dommersedler og de 5 bedste i 
klassen kan afhente rosetter i hestetraileren. 1. pladsen i hver klasse får udover en roset også en flot 
pokal som er sponsoreret af vores klasse sponsor.

Oversigtskort over stævnebanen findes på Heklas hjemmeside og på FB.




