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Program  

 

Austri’s 1-dags D-Alridsstævne 
5. september 2020 

 

 

Sted: Islandshestecenteret i Hedeland, Stærkendevej 226a, 

2640 Hedehusene 
 

Stævneleder: Annie Rasch – Mobil: 26195750  

 

Sekretariat: Anna Levin – Mobil: 28732393 

Framelding dagen før eller på dagen meddeles til sekretariatet, helst via sms. 

 

Hjælperkoordinator: Susan Holten-Andersen – Mobil 22885177 
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Kære ryttere – Vi glæder os til at byde jer velkommen til et hyggeligt alridsstævne 

på Hedeland.  

Vi er en flok frivillige der i Austri-regi afvikler vores første Alridsstævne på 

Hedeland.  

 

Vi er ca. 50 frivillige hjælpere om at afvikle et alridsstævne for 42 ryttere.  

Hjælp os med at få tingene til at glide og HUSK at frivillige lever af smil, TAK og 

tålmodighed.  

 

Hjælp os med den gode stemning, at rydde op undervejs, og efterlad din fold 

tømt for pærer og foderrester.  Så har du som rytter gjort hvad du kan for at vi 

har mod på at gøre det hele igen.  

 

Ansvarlige for stævnet - ansvarsområder 

Annie Rasch: Stævneleder, kasserer 

Majbritt Westh: Terrænrute, hjælperintro og program 

Jeanette Hay-Smith: Cafeteria og hjælperforplejning 

Anna Levin-Jensen: Sekretariat, dommere, program og rosetter 

Helene Saltoft: Udholdenhedsrute og Terrænrute, sekretariat 

Susan Holten-Andersen: Hjælperkoordinator 

Jacob Kamp Kristjansen: Terrænrute og banepleje 

 

 

 

Stævne Dyrlæge: Sophie 29465556 og Emilie 
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Ryttermøde 

Lørdag den 5. september kl. 9.00 er der ryttermøde. Her udpeges en 

rytterrepræsentant og forskellig information om stævnet gennemgås.  

 

Banegennemgang  
AL3 og AL2 kl 8.15 (Bemærk – det er FØR ryttermødet) 

AL4 og Halvrid kl 10.30 

Vi kan på det kraftigste anbefale, at man deltager i dette. Terrænlydighedsbanen er 

beliggende i området omkring Islandshestecenteret på Hedeland. 

Selvom vi gør hvad vi kan for at afmærke ruterne godt, så tag med og gå banen, så 

er det lettere at orientere sig, når den skal rides. 

 

Stævneområdet  
Islandshestecenteret i Hedeland.  

Boksene i Ringborgen er ude af funktion og kan ikke benyttes. 

 

 
 

Indtjek  
Lørdag kl. 7:30-8:45 

Medbring pas / vaccinationspapirer.  

(Vaccination efter de gamle regler, 2 basisvaccinationer og årlige vaccinationer) 
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Fold  

På Hedeland er der folde til alle heste. Du vælger en fold ved ankomst med din hest.  

Meld i sekretariatet eller til Susan Holten-Andersen 22885177, hvor din hest er 

placeret, så vi ved problemer, kan lokalisere ejer hurtigt. Flytter du din hest i løbet af 

dagen, er det dit ansvar at få ændret på fold-listen i sekretariatet. Mærk din hest 

med dit rygnummer (katalognummer), mens den står på folden.  

 

Om foldene: Der er minimalt græs på foldene, så medbring stråfoder.  

Vær OBS på GIFTIGE planter! På næsten alle folde gror vild pastinak og 

engbrandbæger. Fjern planterne inden din hest gør det. Medbring spade til at 

grave dem op. Og fjern planterne som brandbart affald i affaldscontaineren til 

brandbart affald. Husk handsker og langærmet/langbenet beklædning... 

Vand: Ved foldområdet er der rindende vand – husk at medbringe spande/trug til 

vand og foder. 

Wrap/Hø og evt foder skal medbringes  

 

Heste må ikke efterlades på stævnepladsen uden ejers opsyn eller aftale om opsyn. 

Vær gode til at sørge for jeres heste. Sørg for at de hele tiden har vand. Tjek 

jævnligt, at vandspanden ikke er væltet eller medbring vandtrug hesten ikke kan 

vælte. 

Hestepærer og foderrester køres i møddingscontaineren ved Ringborgen – 

Undladelse af oprydning i folden medfører bøde på 500 kr. 

Parkering  
Trailere bedes parkeret efter anvisning. Der bliver både parkering på P-pladsen 

udenfor porten, samt inde på Islandshestecenteret’s græsareal. 

Junioraktiviteter 
Året i år er på alle måder anderledes end vi ønskede os, så der bliver ikke samlende 

aktiviteter for Juniorene  

Der bliver mulighed for at sætte alle juniorenes heste i foldene tættest på 

vandposten (de vil være mærket op med JUNIOR-HESTE). 
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Byd selv ind i fællesskabet og hæng ud ved foldene.  

Augusta, Christine og Emma er juniorambassadører og er klar til at hjælpe, hvis der 

er spørgsmål. 

 

Mad og drikke  

Ud over den mad der allerede er bestilt via SPORTI eller inkluderet i dit startgebyr, 

har vi en mini-Cafe med et lille udvalg af hjemmebagt kage, kolde drikkevarer, the 

og kaffe. 

Hjælperne får gratis frokost med kolde drikkevarer. Hjælperfrokostposer afhentes 

inden kl. 12.00 i cafeteriaet. Medbring evt. drikkevand, eller køb i vores cafeteria. 

Alternativ kan du fylde din drikkedunk fra vandposten ved foldene. 

Rytternes frokost udleveres fra cafeen. 

Der modtages ikke kontanter i caféen – kun MobilePay.  

 

Startliste  
Dette er umiddelbart startrækkefølgen lørdag, samt startnumre. Tidsplan vil blive 

offentliggjort fredag aften på FB-gruppen Alrid – Hedeland – 2020, på 

Alridsfællesskabets FB-side og på Austri’s hjemmeside.  

Rytter nr Hold Klasse Fornavn Efternavn Hest navn 

1 1 AL3 Emilie Gertz Saga fra Birkegården 

2 1 AL3.h Mathilde Schweitzer Álfur fra Toftegården 

3 1 AL3.h Elva Birk Dirckinck-Holmfeld Peysir fra Lunden 

4 2 Halvrid Pernille Mærsk Draupnir fra Hestemarken 

5 2 Halvrid Kajsa Borup Knudsen Kafteinn från Blåland 

6   Halvrid Pia Svane Fiðla fra Løvendal 

7   Halvrid Nikita Holm Hansen Una fra Gammel Søgård 

8 3 Halvrid Karina Tinggaard Guðmundur fra Yggdrasil 

9 3 Halvrid Helle Christensen Kraftur fra Herborgvej 

10   Halvrid Anna Grønning Tvistur fra Kuskhuset 

11 4 Halvrid Stine Omel Muni fra Pilehøj 

12 4 Halvrid Camilla Ryding Flóki fra Lundebækgård 

13   Al4.h Mia Sofie Gáska fra Kildegaard 

14   Al4 Mette-Line Jakobsen Baron fra Vinkærgård 

15 5 AL4.h Amalia Harvig-Maigaard Gimsteinn fra Vinkærgård 

16 5 AL4.h Filippa Gram Mars fra Nøddegården 

17 5 AL4.h Christine Loke Reifnir fra Søndervangen 

18   AL4 Mona Modahl Tyr fra Midtgaard 

19   AL4 Conny Næsby Draumar fra Arnakke 

20 6 AL3.h Flemming Samsøe Skarði fra Sejerø 

21 6 AL3.h Susan Holten Katla fra Lil Grønnebjerg 
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Rytter nr Hold Klasse Fornavn Efternavn Hest navn 

22 7 AL3.h Pernille Lundgaard Gæfa fra Bella Vista 

23 7 AL3.h Jane Rene Christensen Eitill Mari fra Dalgaard 

24   AL3 Karen Anne  Krogh Nielsen Vaskur fra Ågården 

25   AL3 Sally Borup Nattfaradis fra Nóra 

26 8 AL3.h Gitte Simonsen Breki frá Signýjarstöðum 

27 8 AL3.h Helle Ulrich Keilir fra Stald Kyhl 

28 9 AL3.h Louise Lou Pedersen Kjarval fra Hedelund 

29 9 AL3.h Maja Hornstrup Bónus fra Svennebjerg 

30   AL3 Dorte Tang Møller Stekkur fra Akri 

31 10 AL3.h Majken Nielsen Frey fra Fruehøj 

32 10 AL3.h Monica Ervik Kappi fra Jespersgaarde 

33   AL3 Emma Langebæk Víma fra Arnakke 

34   AL3 Malene Skjoldborg Vignir fra vittensminde 

35 11 AL3.h Cilje Iversen Sleipnir-Stjarni I fra Vestskoven 

36 11 AL3.h Lene Kongstad Fríða fra Dortheasminde 

37 12 AL3.h Nuka Signe Pape Thomsen Gáski fra Brordrup 

38 12 AL3.h Pernille Mærsk Skýr frá Sumarstöðum 

39   AL2 Augusta Holst Stormur fra Ultvedgård 

40 13 AL2.h Wendy Christensen Hunangs Ylmur fra Akri 

41 13 AL2.h Nikoline Jørgensen Sindri fra Flødal 

42 13 AL2.h Jens Højberg Huginn frá Háholti 

 

Startnumre 
Gule nummerveste udleveres i forbindelse med ryttermøde eller ved sekretariatet 

lørdag morgen. Vesten SKAL bæres under ALLE discipliner.  

Vestene afleveres ved sekretariatet så snart I er færdige med at bruge dem, senest 

INDEN præmieoverrækkelsen.  

 

Udladelse af tilbagelevering af vest medfører regning fra DI på 500kr. 

Udstyr og Sikkerhedsvest 
Det er til stævnet obligatorisk at ride med level 3-sikkerhedsvest under mindst 

disciplin B (terrænlydighed)   

Ridehjelm skal bæres, når du er til hest. 

Det er tilladt at ride med benbeskyttelse (ingen vægtkrav) til Terrænlydighed og 

Udholdenhed 

Generelt gælder reglerne for FIPO. 

Husk Medical Card – udfyld PDF-udgaven der kan findes i dette link: - 

https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Blanketter.aspx 

Medical Card opbevares synligt eller i en lomme under ridtet. 

https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Blanketter.aspx
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Hjælpere 
Vi er 50 Hjælpere om at få stævnet afviklet. Din Hjælper er VIGTIG! 

Det er rytternes ansvar, at deres Hjælpere holder sig orienterede og dukker op til 

den anviste opgave. Fravær fra en Hjælper skal erstattes af en anden og meddeles 

Susan Holten-Andersen. På SMS 22885177 

Ridning udenfor Islandshestecenteret 
Ridning i området uden for Islandshestecenteret må, uden for konkurrence, KUN 

foregå på ridestierne. 

 

Discipliner 

Alle discipliner afvikles med en pointsum af 100 som start, herefter kommer der 

eventuelle strafpoint. Opnår man summen 0 i en disciplin er man ude af 

konkurrencen, men må fortsat ride de andre discipliner og modtage bedømmelse.  

 

Benbeskyttelse er tilladt for udholdenhed og terrænlydighed og vejes ikke. 

Disciplinerne rides i rækkefølgen  

D: Gangarter – B: Terrænlydighed - A: Udholdenhed 

D - Gangarter  

Afvikles på 250 meter ovalbane med Marie-Louise som dommer. Der rides i heat af 

1-3 ryttere på speakers kommando. AL4 og AL3 rider opgavedele svarende til 4.5. 

AL2 rider opgavedele svarende til 4.3.  

Der SKAL vises tølt for at opfylde kravene i Alrid, ellers er disciplinen ikke godkendt.  

B - Terrænlydighed  
Terrænlydighedsdistance for klasserne: 

AL4+AL3+AL2: 2,9 km (B) 

Klasserne er opmærket med skilte og flag i hver sin farve: 

AL4 + Halvrid – Orange 

AL3 – Grøn 

AL2 - Blå 
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Husk at ALLE forhindringer skal passeres – Undlades en forhindring eller port 

medfører dette diskvalifikation. 

Når rytterne er færdige med Terrænlydighed, er der 5 minutters obligatorisk pause 

inden der fortsættes med: 

 

A - Udholdenhed 

Udholdenhedsdistancen (A) for klasserne: 

AL4: 4,2 km  

AL3 5,9 km  

AL2: 8,5 km 

Kort over ruter og tempo ophænges på opslagstavlen på Islandshestecenteret lørdag 

morgen. 

Hver opgavedel er opmærket med skilte og flag i hver sin farve: 

AL4 – Pink rute 

AL3 – Pink rute + Gul rute (sløjfe undervejs) 

AL2 – Pink rute x 2 

Alle ruter er afmærket og rides på ridestier i I/S Hedeland.  

Husk at følge udholdenhedsvagternes anvisninger.   

Hedeland er ikke lukket for publikum, så tag hensyn til dem du møder på din vej. 

Trafikeret vej krydses på ruten. Almindlige færdselsregler gælder, så hold tilbage for 

biler og anden trafik. Der står udholdenhedsvagter ved disse punkter – følg altid 

deres anvisning.  

Start og mål vil finde sted på dressurbanen/opvarmningsbanen på 

Islandshestecenteret.  

Fit to Compete – Check 
I mål efter sidste opgavedel får du udleveret en seddel med dit ankomsttidspunkt. 

Der er obligatorisk pause på 10 min inden dyrlægecheck. Stil dig klar ved dyrlægerne 

10 min efter mål-tidspunktet. Du skal selv gøre opmærksom på at din hest skal 
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tjekkes af dyrlægen/have målt puls efter 10 min. Der gives strafpoint til ryttere, der 

kommer for sent eller ikke gør opmærksom på at deres 10 min er gået. 

Dyrlægerne tjekker puls og om hesten er ’fit to compete’.  

Tag sadel og  benbeskyttelse af. Vis gerne hesten i grime og tov. 

Det er vigtigt, at hesten kan mønstres samt tjekkes i munden – så træn det 

hjemmefra. 

Start og mål-område 

Start- og mål-område bliver på og ved dressur/opvarmningsbanen på 

Islandshestecenteret både under disciplin A og B. Rytterne bedes blive i området 

med jeres hest (på den store oval-bane eller på græsset i midten af oval-banen) 

under de obligatoriske pauser, og først forlade området efter afsluttet dyrlægetjek.  

Det er tilladt og anbefalelsesværdigt at sætte vand og andet klar til sin hest og sig 

selv inden start, så det står klar i de korte pauser. Mærk spande og andet med navn 

eller katalogrummer, så I undgår at møde op til en tom spand. 

Under banegennemgang gennemgår vi, hvordan området benyttes ved ud- og 

indridning i de 2 discipliner. 

Hold jer klar så tidsplanen kan holdes! 

Passporet i enden mod Ringborgen benyttes som collecting-ring for Gangarter. Følg 

Indpiskernes anvisninger. 

Opvarmning til Gangarter 
Kan foregå på det store 300 m-ovalbane  

Tag hensyn til hinanden, hold tempoet nede så vi undgår uheld. 

Opvarmning til Terrænlydighed 
Kan foregå på den lille 250 m-ovalbane 

 

Covid-19 – foranstaltninger 
Her følger instrukser til vores stævne – det er desværre nødvendigt på grund af den 

fortsatte situation omkring Covid-19. Vi skal fortsat forholde os til 

forsamlingsforbuddet på over 100 personer.  



Side 11 af 12 
 

Det betyder: 

DER må gerne komme publikum – MEN de skal selv medbringe en stol og opholde 

sig i de områder som er opmærket til ”Publikum” og være ”væsentlig siddende” 

under stævnet. Publikum må gerne gå på toilettet, gå til cafeen, bevæge sig ud og se 

terrænruten – MEN ALLE skal overholde afstand til andre. Der bliver stillet håndsprit 

op forskellige steder på pladsen. 

ER MAN SYG eller har symptomer skal man blive hjemme. 

I huset bliver toiletadgang for dommer og hjælpere. 

I toiletvognen bliver adgang for ryttere og publikum. 

Hold øje med skiltene 

 

Tidsplan  

7.30-8.45 Indtjek 

8.15 Banegennemgang AL3 og AL2 

9.00 Ryttermøde 

9.45 Gangarter  

10.00 Hjælpermøde i huset – Instruktion af udholdenhedsvagter, 

start/mål-område, dyrlæger og pausested  

10.15 Hjælpermøde i huset – Instruktion af forhindringsdommere  

10.30 Banegennemgang AL4 + Halvrid 

12.15 Start Terrænlydighed + Udholdenhed 

14:45 Oprydning af terrænlydighed og udholdenhed (HalvRid 

ryttere mødes ved huset) 

Ca kl 16.30 Præmieoverrækkelse – Alle til hest på Ovalsporet 

(250m) 

Hjælperplan 
Hjælperplan findes på www.Austri.dk og ophænges ved sekretariatet under 

stævnet. Hjælperplanen vil blive uploadet efterhånden som der er opdateringer – så 

følg med på Austri’s hjemmeside. Endelig hjælperplan ophænges lørdag inden 

Ryttermødet. 

http://www.austri.dk/
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Det er rytterens ansvar, at deres hjælpere møder og hjælper under stævnet. Ved 

afbud forventes det, at rytteren selv skaffer en ny hjælper.  

 

Alle hjælpere får en frokostpose. Posen indeholder madpakke, frugt og kolde drikke. 
Vi opfordrer alle hjælpere til at medbringe en stol, fx. Festivalstol, praktisk tøj, 
termokande med varme drikke, evt. køletaske samt mobiltelefon. Hjælpere må 
meget gerne tage foto undervejs og meget gerne dele billederne på FB-siden 
Alridsstævne - Hedeland - 2020 

 

Fælles præmieoverrækkelse - med alle deltagere til hest 
Det er tradition til Alrid, at alle deltagere er med til præmieoverrækkelse - til hest!  
Præmieoverrækkelse sker på 250m-ovalspor (det gamle).  

Indridning ca. i katalognummerorden efter fane-heste.  

Der er deltagerrosetter til alle ekvipager og præmierosetter til 1., 2. og 3. placering 

 

Vores Sponsor: 
Østergård frugt og Mosteri – Drikkevarer og frisk frugt til Hjælpere 

 

 

Vi glæder os til at se jer alle til Austri’s 1-dags Alrid 
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