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August 2017. 

Sjællandsmesterskab i ponygames 2. og 3. september 2017 på Store Hestedag 

Så nærmer tiden sig for afholdelse af Sjællandsmesterskabet i ponygames i afdeling A (5 hold) og afdeling B  

(2 hold). Vi glæder os til at se jer. Nedenfor nogle praktiske oplysninger omkring afholdelsen af mesterskabet. 

Dyrlægetjek 

Inden indgang på Dyrskuepladsen skal alle heste dyrlægetjekkes. Der er åbent for tjek fra kl. 15. fredag (for 

dem som har bestilt bokse og ønsker at komme fredag) og lørdag og søndag fra kl. 07.00. Hvert hold skal 

tjekkes samtidigt og vaccinationskort skal medbringes ved dette tjek. Dyrlægetjek foregår ved port 6.  

Alle skal ved dyrlægetjek aflevere en skriftlig erklæring på hvert holds hestes sundhedsstatus. Man erklærer 

ved sin underskrift, at hestene kommer fra en ejendom, rideklub eller lignende, hvor der ikke er forekommet 

smitsomme sygdomme indenfor den sidste måned. Hermed menes 1 måned fra afslutningen af sidste 

sygdomsudbrud, således at risiko for smitteoverførsel er overstået. Bemærk at der er dyrlægetjek alle dage. 

Sundhedserklæringen findes på Store Hestedags hjemmeside.  

Parkering 

Der er parkering af hestetrailere på parkeringspladsen ved port 6.  

Indgangsarmbånd og numre til påsætning på hest 

Der er et lille hus ved siden af dyrlægetjekområdet. Når hestene er godkendt vil hvert hold få udleveret en 

kuvert med armbånd (to per ekvipage) og et nummer hestene skal bære under konkurrencerne. Da det kan 

være holdlederen kommer inden hestene grundet holdledermøde lørdag, vil der ligge en kuvert med dennes 

navn på som indeholder ét armbånd. 

Holdledermøde 

Der afholdes holdledermøde lørdag kl. 13.30-14.00, hvor alle weekendens lege gennemgås. Der bliver samlet 

gennemgang for alle afdelinger samtidigt. 

Tidsplan 
Lørdag d. 2. september 2017 på ponygamesbanen (se kortet) 
Afdeling A: Kl. 14.30 (Tjek af udstyr kl. 14.15) – der rides 10 lege (1. heat): 
Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub (Hold 1), Rideklubben Vestervang og Søborggård Rideklub  

Afdeling A: Kl. 15.15 (Tjek af udstyr kl. 15.00) – der rides 10 lege (2. heat): 
Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub (Hold 2) og Kongelundens Rideklub  
 
Afdeling B: Kl. 16.00 (Tjek af udstyr kl. 15.45) – der rides 10 lege 

 
 

http://www.storehestedag.dk/til-hesteudstillere/praktisk-information-til-hesteudstillere/
http://www.storehestedag.dk/kort-over-pladsen/
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Søndag d. 3. september 2017 i på ponygamesbanen (se kortet) 
Afdeling B: Kl. 10.00 (Tjek af udstyr kl. 09.45) – der rides 10 lege 
Afdeling A: Kl. 11.00 (Tjek af udstyr kl. 10.45) – der rides 10 lege (1. heat) 
Afdeling A: Kl. 11.45 (Tjek af udstyr kl. 11.30) – der rides 10 lege (2. heat) 

Startrækkefølgen for afdeling A om søndagen: De tre bedstplacerede starter i heat 2. 
 

HUSK selv at medbringe HVIDE hattebånd. 

Der leges ti lege lørdag og ti lege søndag. Pointene fra lørdagens runder medtages til søndagens finale. Alle 

hold går videre til søndagens finale. 

Der rides på græs begge dage. 

Der vil søndag være præmieoverrækkelse til fods. Det sker kl. 13.30 på ponygamesbanen.  

Banebyggere/-hjælpere 

Distrikt 3 står selv for banepersonale. 

Officials 

Overdommer: Steffen Torndyb Jensen 

Pointtæller: Anni Busk Sørensen 

Speaker: Anni Busk Sørensen 

Andet 

Bemærk at det ikke er tilladt at ride eller trække heste i handelsområderne. Det er heller ikke tilladt at 

indhegne et område og ”parkere” hestene der.  

Kontaktperson  

Merete Breilev, 23636013, meretewb@ruc.dk er kontaktperson før, under og efter stævnet. 

 

Sponsorer: 

Hjoernely.dk 

ADAX.dk  

Blue Hors Care  

WENDY 

 

 

 

http://www.storehestedag.dk/kort-over-pladsen/
mailto:meretewb@ruc.dk
http://www.hjoernely.dk/
http://adax.dk/
https://www.bluehorscare.com/da
http://www.wendy.dk/
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