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Kære Udstillere 
 

I denne skrivelse vil vi forsøge at sammenfatte de forskellige informationer, der 
udover selve kataloget forhåbentligt vil give svar på de spørgsmål, som du måtte 

have til arrangementet og afviklingen. 
 
KATALOG 

Der udsendes eller udleveres IKKE et trykt program til udstillerne; man bedes 
selv printe katalog og tidsplan etc. 
 

TIDSPLAN 
Starttidspunkter for de forskellige discipliner fremgår af kataloget. Der 

udfærdiges en detaljeret tidsplan, hvor specifikke starttider for den enkelte hest i 
de forskellige discipliner fremgår. Men for at tage højde for eventuelle 
frameldinger og dermed opdatering/justering af tiderne, vil den detaljerede 

tidsplan først blive udsendt torsdag aften. 
Der er en rytter, der rider flere af hestene, så derfor kan du ikke regne med, at 

afviklingen sker i katalognummerorden. 
Med de mange tilmeldinger, bliver det en lang dag, og du bedes nøje overholde 
dine mødetider. Der kan naturligvis ske forskydninger både i den ene og den 

anden retning; så derfor skal man hele tiden holde sig orienteret og være klar til 
at udvise fleksibilitet. Men når det er sagt, så er det bydende nødvendigt, at man 
holder sig stringent til tidsplanen.  

Vær med til at gøre arrangementet til en succes: vær i god tid, hold dig klar 
og følg selv med i tidsplanen! Og medbring godt humør  

 
FORPLEJNING 
Tyttens Madvogn vil være på pladsen, og udover at stå for forplejningen af 

dommere og officials, vil der være mulighed for, at deltagere og publikum kan 
købe bl.a. kaffe og rundstykker om morgenen. 

I dagens løb vil der kunne købes lun flæskestegssandwich, pølser og sandwich 
med kylling/bacon og ost/rejer samt diverse drikkevarer m.v. 
Medbragt mad må naturligvis ikke nydes i cafeteriet. 

 
PARKERING 
Parkering er på græsbræmmen syd for hallerne, som det fremgår af 

oversigtskortet (bemærk at kortet i kataloget ikke er nord-/sydvendt). Store 
hestetransporter må parkeres ved stævnestalden, så længe man sørger for, at der 

stadig er adgang til ridecentrets parkerede trailere. 
 
FOTO 

Officiel fotograf på pladsen er Anja Mogensen, som du kan købe billeder af din 
hest fra. Anja kontaktinformationer finder du på katalogets bagside. 
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SEKRETARIAT 
Sekretariatet åbner lørdag kl. 07.30. Sekretariatet opsættes i cafeteriet på første 

sal, hvor trappen op findes i mellemgangen mellem opvisningshallen og 
opvarmningshallen,  

 
TRENSEMÆRKER 
Der udleveres trensemærker i sekretariatet, og hesten skal bære tydelige 

katalognumre på begge sider af hovedet ved alle fremvisninger. Det er tilladt at 
anvende egne stævnenumre blot ovenstående overholdes. 
 

PAS 
Pas skal afleveres inden bedømmelsen påbegyndes, ligesom pas skal afhentes i 

sekretariatet igen inden man forlader kåringspladsen.  
 
RESULTAT-/KÅRINGSLABEL ISÆTTES PASSET PÅ DAGEN  

For heste, der består prøven, (og Knabstruppere, der avlsgodkendes eller kåres), 
isættes resultatlabels i passene på dagen. Man bedes udvise tålmodighed og 

påregne en vis ventetid, da karaktererne skal tastes og labels printes, isættes og 
stemples. Men det er en stor fordel at få dette ordnet på dagen, og du behøver 
ikke at undvære passet, ligesom du undgår risikoen ved forsendelse. 

 
ADGANG TIL HALLERNE 
I ridecentrets stalde, der ligger i forbindelse med ridehallerne, er der ingen adgang 

for udstillere og publikum, og det bedes man respektere. Man skal derfor benytte 
adgangsdøren midt på sydsiden som markeret på oversigtskortet for adgang til 

begge haller.  
 
INDSYNING VED DYRLÆGEN 

Dyrlægeundersøgelsen vil foregå i stævnestalden indenfor døren i stald A. 
Mønstring vil foregå på pladsen lige udenfor døren. 

Hvis man ankommer med en af de heste, der har boks i stald A, mens 
dyrlægeundersøgelsen er i gang, bedes man udvise hensyn og vente med at gå ind 
indtil dyrlægen skal se hesten mønstret udenfor. Alternativt kan man også 

benytte porten i staldens modsatte ende. 
 
OPVARMNING 

Der er ikke mulighed for opvarmning i ridehal om morgenen, da 
gangartsbedømmelsen kommer til at foregå i den lille hal, mens springbanen 

opbygges i den store. 
Opvarmning skal derfor foregå udendørs på ridebanen som angivet på 
oversigtskortet.  

Når gangartsbedømmelsen er færdig i den lille hal, må denne benyttes til 
opvarmning i det omfang, den er ledig. De deltagende forbund får mulighed for at 
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benytte hallerne til eksteriørbedømmelse og afslutning for prøverne, og de har 
førsteret til brug af hallerne til dette formål. 

 
GANGARTSBEDØMMELSE 

Gangartsbedømmelsen foregår i den lille hal, og hestene kommer ind til 
bedømmelse enkeltvis, da der kun er en testrytter på dagen. 
 

SPRINGNING 
Såvel løsspringning som spring under rytter afvikles i opvisningshallen; men da 
hallen er smallere end hallen på Vilhelmsborg, hvor Fælles Materialprøve er 

afviklet, har vi måttet justere opstillingen på springbanen en smule. Vedhæftet 
finder du en skitse over den opstilling, som vil blive anvendt i Randers. 

 
UDHOLDENHED 
Udholdenhedsprøven afvikles på den gamle springbane, hvor placeringen fremgår 

af oversigtskortet i kataloget. 
Underlaget er som en almindelig ridebane. 

Omgangslængden er 333 meter, hvilket betyder, at man skal ride 1½ omgang i 
skridt, 7½ omgang i trav og 3 omgange i galop. 
 

AFSLUTNING 
Som resultaterne bliver færdigudregnet og godkendt af de respektive 
racerepræsentanter, vil der blive sat label i pas, udprintet skema til udstillere og 

forbund samt være en roset til hesten. 
Hvorvidt der er en mere officiel afslutning er op til de enkelte racer, og dette vil 

komme til at fremgå af den endelige tidsplan. 
 
OPSAMLING AF HESTEPÆRER 

Hvis din hest gøder på pladsen/opvarmningen, skal hestepærerne opsamles. 
 

ÆNDRINGER 
Arrangørerne forbeholder sig ret til ændringer. 
Ovenstående repræsenterer arrangørernes bedst mulige bud på planen for 

arrangementets afvikling i skrivende stund; men der tages forbehold for, at 
uventede faktorer kan nødvendiggøre ændringer. 
 

ANSVARSFRASKRIVELSE 
Deltagelse i arrangementet sker på eget ansvar og risiko, og arrangørerne kan 

ikke gøres ansvarlig for tab, overlast eller skader, hverken direkte eller indirekte, 
som følge af eller tilfældigt opstået i forbindelse med arrangementet. Evt. skader 
som hesten måtte påføre 3. part er arrangørerne uvedkommende; men vi 

opfordrer hesteejer/-udstiller/fremviser/rytter til at have de fornødne forsikringer 
i orden. 
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OPSTALDNING 
 

Staldplan 
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Vand 

STALD C STALD B STALD A 
 
De navne, der er markeret med turkis, er heste, der er bestilt boks til fra fredag. 

 
Ankomsttidspunkt 

For dem, der har betalt boks fra fredag, er stalden åben for ankomst efter kl. 
16.00. Husk blot at slukke lyset efter dig, hvis du ankommer, når det er mørkt. 
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For dem, der har bestilt boks med ankomst lørdag er stalden åben for ankomst 
fra lørdag morgen efter ønske. Man skal dog være opmærksom på, at diverse 

faciliteter i ridecentret er aflåste indtil kl. 07.00 lørdag morgen. 
 

Boksfordeling 
Boksene er små; men vi har bestræbt os på at lave den bedst mulige fordeling, 
med plads mellem hingstene, og hopperne er i et separat afsnit. 

Hvis man oplever problemer, skal man henvende sig i sekretariatet. Det er ikke 
tilladt at benyttet de tomme bokse uden forudgående aftale med sekretariatet. 
Boksene er opstrøede med spåner. 

 
Medbring vandspande, krybber & eget foder 
Der forefindes ikke vandkopper og krybber i boksene, så man skal selv medbringe 

rejsekrybber, spande, baljer m.v. 
Det påhviler naturligvis udstillerne selv at medbringe hø/wrap el.lign. og andet 
foder til egne heste. 

 
Vand 

Vandhane findes i stald A lige inden for døren til højre. Vandhanen i stald C må 
IKKE benyttes. 
 

Lyset i stævnestalden 
Lyset i stald A findes til højre for døren og i stald B og C til venstre for døren. Man 

skal sørge for at slukke lyset efter sig. 
 
Hønet 

Der hænger hønet i alle boksene, som man bedes benytte til stråfoder. 
  
Udmugning 

Boksene skal muges ud for al gødning, våde spåner og hø- og strårester inden 
man tager hjem. Der står en container til formålet udenfor stalden, og der er 

trillebøre og redskaber på stedet.  
Hvis boksene ikke er tilfredsstillende rengjorte, vil man blive faktureret DKK 250,- 
efterfølgende. Og der menes, at alt udover rene og tørre spåner skal fjernes – 

sidste år fik flere af KNNs udstillerne en ekstraregning efterfølgende! 
 
KONTAKTPERSON 

Knabstrupperforeningen for Danmark: Ena Sparre  
Inden skuet: mail knabstrupperforeningen@gmail.com   

Under skuet: 2623 9924 – ikke SMS 
 

Vel mødt i Randers. Vi håber, I får en god dag! Og ønsker held 
og lykke med jeres heste! 
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