
Informationsskrivelse 
 

Nordisk & Championat 1.-4. august 2019 

 
Spåner og Hø 

Det er muligt at købe ekstra spåner på Vilhelmsborg. Der skal forudbestilles hø.  

40kr. pr. stk. 12-15kg bestilles hos Pernille@fjordhest.dk Mobilepay 42180135 (Pernille 

Louise Jacobsen) Tekst: Hø, antal, navn  
Bestilling og betalingsfrist onsdag den 24.07.19  

 

Åbningsceremoni . 

Torsdag kl. 21.15 i Opvisningshallen (Blå hal):  - To heste med faner fra hvert land og to til 

fods reglementeret påklædt.  

Fjordhesten Danmark er vært. Alle er velkomne. 

 

Forplejning og camping 

Der kan købes morgenmad, frokost samt aftensmad hos Tyttens Madborg i 

opvisningshallen.  

Lørdag aften vil der være fest med fællesspisning.  

Der kan bestilles campingplads med strøm. Det er IKKE tilladt at overnatte andre steder 

på pladsen, af hensyn til brandsikkerheden. Uanset om der overnattes i campingvogn, telt, 

bil, trailer mv. på campingpladsen skal der betales for en plads. 

Vejleegnens Fjordheste er camping ansvarlige, og eventuelle spørgsmål kan stilles til 

dem. Mulighed for bad på campingpladsen i dertil indrettede vogne og i vognporten 

 
Fest og Camping bestilles her https://www.fjordhest.dk/wp-content/uploads/2019/07/190803-

camping-fest.pdf 

 

Generelt 

Stævnesmed: Grimbühlers beslagsmedie 61743673 

Stævnedyrlæge: Højgård Hesteklinik 75801999 

 

 

Ankomst torsdag den 1. august fra kl. 8.00. Hestepas afleveres i sekretariatet ved ankomst 

og bruges til depositum for rengjort boks på afrejsedagen. Man får udleveret en 

velkomstkuvert med festbilletter, anden relevant info samt en kupon til Aveve goodiebags 

som skal afhentes hos Aveves stand – der er en pr person.  

 

Stalden med konkurrenceheste er åben fra 6.00-23.00 og det henstilles, at det kun er 

ejere/grooms, der færdes i stalden. Der er ikke vand og krybber i boksene. 
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Al færden med hest foregår med trense og stævnenummer, samt ved færden til hesteryg 

skal der også sadel på. 

Al færdsel til hest på strækningen mellem husene skal foregå på ridestien (grus-

/sandstien) og IKKE på asfalten!  

 

Equipe: Alt info bliver offentliggjort på Equipe og kan følges hele weekenden - husk at 

tjekke løbende.  

Da Equipe ikke kan håndtere flere af vores discipliner, vil nogle af discipliner kun blive 

offentliggjort med startliste og placeringsrækkefølge. Der foretages elektronisk lodtrækning 

til de Nordiske klasser på nær for de ekvipager, ryttere/kuske, der deltager i flere 

discipliner.  

 

Stævne jury: Offentliggøres på Equipe inden stævnestart 

 

Sekretariatet følger aktiviteterne, dvs. at under dressuren er sekretariatet i gården, under 

spring ved springanlægget og ved aktiviteter i den blå hal, er vi i sekretariatet i halen. I 

kørsel er det Lotte Støvlbæk som skal kontaktes 

Bane info:  

Ovalbane rundt om opvarmning på øst anlægget må ikke betrædes! 

Dressur foregår i gården (nr. 9), opvarmning på bane 1 & 2 på Øst anlægget (nr. 12).  

Spring foregår på springbanen (nr. 2), opvarmning ved siden af (nr. 3) 

Kørsel foregår på græsset efter Øst anlægget (Eventing area), opvarmning samme sted 

 

 

Præmieoverrækkelser:   

Spring: På springbane til hest umiddelbart efter klassens afslutning.  

Dressur: Ved sekretariatet i gården til fods umiddelbart efter klassens afslutning.  

 

Kørsel/Allround 

Kørsel: Ved sekretariatet i gården til fods umiddelbart efter dagens kørselskonkurrencer  

Allround Dressur: Ved sekretariatet i gården til fods umiddelbart efter klassens afslutning 

Allround Spring: På springbane til hest umiddelbart efter klassens afslutning. 

Alle møder i reglementeret påklædning. 

 

Torsdag:  

Nordisk: Dyrlægetjek (VET Tjek) mellem klokken 13-15 – Foran staldene. (Allround og 
kørsel har fortrinsret! 
Rytter/kusk bærer hjelm. Hesten skal bærer trense og stævnenummer. 

Kl. ca. 15.00: Info-møde for ryttere og kuske –ved staldene. Her vil der være mulighed for 

spørgsmål, samt at få sat ansigt på sportsudvalget. 

Fredag: 

Kl. 10.00 Maraton briefing ved Øst anlægget. 



Kl. ca. 20.20: Spring championat præmieoverrækkelse til hest på springbanen. Alle 

deltagere møder op. (Opdrætter præmier uddeles lørdag til festmiddagen) 

 

Lørdag:  

Kl. ca. 11.40: Dressur championat præmieoverrækkelse til hest i opvisningshallen. Alle 

deltagere møder op (Opdrætter præmier uddeles lørdag til festmiddagen) 

 

Søndag: 

Kl. ca. 14.00: Nordisk Præmieoverrækkelse i gården (spring, dressur, kørsel, allround og 

team competition). Præmieoverrækkelsen foretages disciplinvis. 

Medaljevindere møder med grooms til at holde hesten, mens man går på podiet og 

modtager sin medalje. 

 

Afrejse: 

For nordisk hestene er det først tilladt at forlade stævnepladsen, når sidste klasse er 

færdig søndag. Championat hestene må forlade stævnepladsen, når disse er færdige med 

deres klasse og behøver ikke stå opstaldet. 

Boksen skal fremvises rengjort og godkendes af den staldansvarlige fra SU, før hestepas 

udleveres. 

 

 

Sportsudvalget glæder sig til nogle dejlige dage på Vilhelmsborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ændret den 17.07.2019 Merete SU 


