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Kort over stævneområdet på Langtved    

  

Ridehal 
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Start og mål for 

udholdenhed og 

terrænlydighed 

Fit-to-compete 

Sekretariat 
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Program    
FREDAG 2.9  

Kl 15-20 Check-In i sekretariatet 

Eftermiddag+aften Ovalbane og ridehal må benyttes. Terrænlydighedsbanen er åben for gående. 

 

LØRDAG 

7:00-09:00 Check-In i sekretariatet 

7:00-10:00 Forudbestilte morgenmadsposer samt kaffe/the i spiseteltet 

7:45 Velkomst og ryttermøde ved ovalbanen 

8:00 Banegennemgang, start ved ovalbanen 

10:00 Hjælpermøde for forhindringsdommere i ridehallen.  

10:30 Fit-To-Compete for AL1 og frivillig udstyrskontrol v spiltove i ridehallen 

11:15 Forhindringsdommere køres til terrænlydighedsruten 

11:00 Forudbestilte sandwich kan afhentes fra kl 11:00 i spiseteltet 

11:15 Hjælpermøde for pulsmålere og dyrlægehjælpere i ridehallen 

12:00 Start på rideprogram. Rækkefølge: AL1, Al2, AL3, AL4 

Ca.kl 16:00 Sidste rytter i mål 

18:00 Hjælpermøde vedr. søndag, i ridehallen 

 

SØNDAG  

7:00-10:00 Forudbestilte morgenmadsposer samt kaffe/the i spiseteltet 

7:30 Dommermøde i rytterstuen 

8:00 Start på rideprogram:  C (lydighed), D (gangarter), E (hurtighed). AL4, AL3, AL2, AL1 

11:30 Forudbestilte lunchbokse udleveres fra kl 11:30 

Ca. kl 15:45 Sidste rytter i mål 

Ca kl 17:00 Præmieoverrækkelse – i ridehallen, kun AL1 til hest 

 

Vigtige informationer  
• Ved brand: sluk om muligt med ildslukkere/brandtæpper. Alarmér. Red mennesker og dyr og gå til 

ovalbanen. Følg anvisningerne på beredskabstavlerne. 

• Det medfører diskvalifikation at opholde sig til hest på terrænlydighedsbanen udenfor egen ridetid 

• Der må ikke, uden aftale med stævneledelsen, køres på stævneområdet  

• Ingen løse hunde 

Check-In fredag fra kl 15:00-20:00 og lørdag fra kl 07:00-9:00. 
Check-in foregår i sekretariatet, husk hestepas og print af rytterlicens (kun ved engangslicens). Ved check-In 
får alle ryttere udleveret refleksvest med startnummer og key-hanger med kort, lørdagsprogram og 
spisebilletter. 

Covid-19 Stævnet følger gældende anbefalinger vedrørende Covid-19. Det forventes, at det 
udelukkende er Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse der er gældende. 
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Discipliner 

Udholdenhed 
klasse etape, km m:s/km km/t maxtid, min:sek 

AL1 4,00 4 : 30 13,33 18:00 

AL2 4,00 5 : 0 12,00 20:00 

AL3 4,00 5 : 30 10,91 22:00 

AL4 4,00 6 : 0 10,00 24:00 

       

       

         

         
         

         
         

  

 
Udholdenhedsruten er på 
offentlig vej (grusvej, markvej, 
hulvej) og private jorde i et fredet 
område.  
 
 
Der kan være gående, 
løse/strejfende hunde, cyklister, 
ryttere, biler og dyrevildt. Vis 
hensyn.  
 
Udholdenhedsruten er afmærket 
med ledemærker (sort pil på hvid 
baggrund) og afstandsmærker for 
hver kilometer (sort km tal på hvid 
baggrund). 
 
Udholdenhedsruten følger på 
nogle strækninger 
terrænlydighedsruten.  
Giv plads for bagfra kommende 
rytter. Ryttere skal tydeligt og på 
god afstand gøre opmærksom på, 
at de vil overhale. En overhalet 
rytter skal lade sig falde tilbage og 
holde en rimelig afstand. 
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Terrænlydighed 

Terrænlydighedsetape:      

klasse etape, km min:sek/km km/t maxtid, min:sek  

AL1 6,2 5 : 00 12,00 31:00  

AL2 5,8 5 : 30 10,91 32:00  

AL3 5,8 6 : 00 10,00 34:30  

AL4 5,8 6 : 30 9,23 37:30  

 

Terrænlydighedsruten er varieret og med store højdeforskelle.  Underlaget kan være blødt og glat ved regn, 
mordax anbefales (må være op til 20 mm i højden).  Ruten følger på visse strækninger udholdenhedsruten, 
og er på offentlig vej (grusvej, markvej, hulvej), private jorde (skov, å, mark, fold, drivvej) og i 
Naturstyrelsens arealer i et fredet område. Der kan være gående, cyklister, løse/strejfende hunde, ryttere, 
biler og dyrevildt. Vis hensyn. 

Terrænlydighedsruten er afmærket med ledemærker : AL1: hvid pil på RØD baggrund. AL2: hvid pil på BLÅ 
baggrund. AL3: hvid pil på GUL baggrund, AL4: hvid pil på GRØN baggrund og afstandsmærker for hver 
kilometer. I kuperede skov-etaper er ruten afmærket med røde (AL1), blå(AL2), gule(AL3) og grønne (AL4) 
wireflag. Oversigtskort over terrænlydighedsruten mailes til deltagerne og opslås i ridehallen senest 24 
timer før start. 

Lydighed  rides i 20x40 meter ridehal. Dommerne er placeret ved C. Indridning er mellem C og H. AL2, 
AL3 og AL4 skal selv finde oplæser hvis lydighedsprogrammet ønskes oplæst. Musik til AL1 afspilles fra USB 
– stick. Rid ind når rytteren før forlader banen. Afvent dommernes klarmelding: ”Vær så god at ride” og 
start derefter dit program. Efter gennemført lydighedsprogram rides direkte til ovalbanen. 
 

Gangarter rides på 250 meter ovalbane. Der er indridning i siden tæt ved vestlige kortside. Indridningen 
defineres som midt på kortsiden. Speakeren annoncerer rytters nummer, navn og hestens navn. Derefter 
gennemrider rytteren sit gangartsprogram individuelt, med selvvalgt rækkefølge af programdele. Efter 
gennemført program oplæser speakeren dommernes karakterer. Efter gennemført gangartsprogram rides 
direkte til hurtighedsbanen. 
 

Hurtighed rides på Brøndbakvej der er spærret for bilkørsel. Hurtighedsbanen befinder sig ca 660 meter 
fra Langtved. Banen er 200 meter og nedtagningsfeltet er 100 meter. Der er flyvende start. Underlag er 
planeret grus. Rytteren rider ned til official med startflag. På starterens signal må rytteren starte sit ridt. 
Der er elektronisk tidtagning. Dommeren overvåger ride- og nedtagningsfeltet.  
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Find vej til hurtighedsbanen fra Langtved: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommere Hanne Bjerre (hoveddommer), Marie Louise Christiansen, Lone Würtz, Anna Worm, Gerd 

Engelbrecht, Søren Kaihøj, Iben Merethe Toftvang, Vibeke Thomsen og Kathrine Grøfte. Der vil endvidere 

være dommeraspiranter til stede. 

Dyrlægeundersøgelse Efter pulsmåling gennemføres dyrlægeundersøgelse. Begge dele foregår i 
ridehallen. Tag sadel og evt. benbeskyttere af og fremvis hesten med grime og grimetov. Pulssedlen gives til 
dyrlægens sekretær. 
 

Folde/bokse Fold: Medbring hegnsmateriale inkl. strøm. Husk et vandfast skilt med navn og 
telefonnummer ved folden. Folde skal laves på græsarealet til venstre for indkørslen, følg skiltene. Opstil 
foldene hensigtsmæssigt og med afstand til nabofolden. Der skal ikke fjernes klatter fra græsarealet. 
Bokse er i siden i ridehallen. Boksleje er inklusiv halmstrøelse og udmugning.  
 

Forplejning Forudbestilt morgenmadspose, lørdags-sandwich og søndags-lunchboks udleveres i 
køkkenet.  Der vil være kaffe/the til alle deltagere og medhjælpere begge dage. Der kan købes drikkevarer. 

Fotograf Patricia Kjær Photography er tilstede. Fotos kan købes efter DM 2022. 

 
Førstehjælpskasse ved køkkenet til venstre ved indgangsdør.  
 

Hjælpere Hver rytter opfordres til at medbringe en hjælper over 18 år. Hjælpere har gratis camping og 
frokost på den dag vedkommende hjælper. Ryttere uden hjælper betaler 400 kr som går til frokostposer til 
frivillige hjælpere: opstaldere og medarbejdere på Langtved, Klub Langtved-medlemmer, familie, naboer, 
venner og bekendte der stiller deres hjælp til rådighed for stævnet.  
Hjælperplan udsendes til rytterne og hjælpere senest 4 dage før stævnet, og ophænges i ridehallen. 
Der vil være hjælpermøder, se program. Hvis rytterens hjælper ikke kan deltage i mødet, skal rytteren 
deltage og give oplysningerne videre til hjælperen. 
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Hjælpere opfordres til at medbringe mobiltelefon, mygge/fluebeskyttelse, klapstol og evt. varmt 
tøj/regntøj. Der vil være mulighed for at få fyldt kaffe/thevand  i egen medbragt termokande. Lørdag 
udleveres sandwich, drikkevarer og slik/chokolade i pose til hver hjælper. Søndag kan lunchboks afhentes i 
køkkenet. 

Hjælpermøder  
Forhindringsdommere:  Lørdag kl 10:00 i ridehallen 
Tidsmåling:   Lørdag kl 11:30 ved ovalbanen 
Pulsmåling+dyrlæge:  Lørdag kl 11:15 i ridehallen 
Søndagshjælperne:  Lørdag kl 18 i ridehallen 
 

Kørsel på området Af hensyn til heste- og ryttersikkerhed må der ikke køres på stævneområdet.  
 

Lægevagt Lægevagten i Nordjylland: tlf 70150300 
 

MobilePay Stævnets MobilePay nummer er 2822LC 
 

Overnatning Campingområdet er i græsarealet til venstre for indkørslen til Langtved. Der er GODIK 
toiletter bag ridehal og 2 alm. toiletter ved køkkenet. Der må ikke anvendes grill/tændes bål.  Der er ikke 
mulighed for strøm eller bad. 
 

Parkering Parkering af biler og trailere er på området til venstre for indkørslen.  

Præmieoverrækkelse foregår i ridehallen. Kun AL1 ryttere bedes være til hest. Dette af hensyn til 
hestene, endelig pointudregning og den forventede sene afslutning af søndagens discipliner. 
 

Pulsmåling Efter lørdagens sidste etape modtager rytteren en seddel med ankomsttidspunkt. 
Rytter+hest skal møde hos pulsmålerne i ridehallen til pulsmåling senest 10 minutter efter 
ankomsttidspunktet. Gjordlejet skal være vasket og rengjort.  
 

Reglement Der rides efter gældende FEIF Rules and Regulations 2021 og ALRID reglement 2022. 

 
Resultater Opslås på opslagstavlen i ridehallen. Samlet resultat søndag ca. kl 17:00. 
 

Ridehjelm og ridefodtøj DI’s reglement vedr. udstyr er gældende, blandt andet ridehjelm med 
godkendelse VG1 eller EN 1384:2017.  

 
Ryttermøde Lørdag kl 7:45 ved ovalbanen med efterfølgende gennemgang af terrænlydighedsbanen. 
Ved ryttermødet udpeges rytterrepræsentant. 

Sekretariat Sekretariatsleder: Lars Lindhart, tlf 4041 3408. 

Sikkerhedsvest  Under terrænlydighedsdelen er sikkerhedsvest med én af følgende standarder 
obligatorisk: 

1. CE og EN 13158-20XX 
2. CE og EN 13158-20xx og Beta20xx Niveau 3 
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Startlister De endelige versioner af startlisterne bliver hængt op i ridehallen. Den sidste opdaterede 
startliste er den, der gælder.  Den endelige version af startlisten for lørdag bliver hængt op fredag aften. 
Den endelige version af startlisten for søndag bliver hængt op lørdag aften.  

Hvis en rytter melder fra i løbet af søndagen, forbeholder stævneledelsen sig, at de efterfølgende ryttere 
starter tidligere. Ændringer i starttiderne vil dog ske senest 1 time inden klassens start. Det er rytterens 
ansvar at holde øje med startlisten 

Stævnedyrlæge Der er dyrlæger ved dyrlægeundersøgelse efter gennemført udholdenhed og 
terrænlydighed lørdag. Dyrlægerne i Lendum Tlf 98473085 har døgnåben.  

Stævneleder Mette Borresen, tlf 2942 5341  

Stævnesmed  Der er ikke beslagsmed til stede ved stævnet. 

Stævnesponsorer Der er mange gode sponsorer der støtter DM Alrid 2022. Hovedsponsorer er St. 
Hippolyt og Dansk Hesteforsikring.  
 

Tilskuere er meget velkomne, både i terræn og på Langtved. På kortet over terrænlydighedsruten er 
angivet P-pladser i området som tilskuere kan benytte lørdag. 
 

Trække sig ud af konkurrencen Hvis en rytter trækker sig ud og vælger ikke at gennemføre de 
resterende discipliner, skal dette meddeles sekretariatet. Det er en stor hjælp for sekretariat, dommere og 
hjælpere ved de individuelle discipliner, og medvirker til en smidigere afvikling af programmet. 
 

Udstyrskontrol og Fit To Compete Inden start af lørdagens discipliner skal AL1 deltagere 
gennemgå dyrlægetjek, udstyrskontrol samt sko+beslagkontrol. Denne kontrol gennemføres af 
hoveddommer i samarbejde med dyrlæge og reg. beslagsmed. Foregår ved det syd-østlige hjørne af 
ridehallen, ved spiltovene, kl 9:30.  
AL2, AL3 og AL4 ryttere er velkomne til at komme til frivillig udstyrskontrol med udstyr (sadel, hovedtøj, 
bid, benbeskyttelse, ridehjem, sikkerhedsvest, pisk, mordax, klokker/boots etc) hos hoveddommer efter 
AL1 rytternes Fit To Compete. Ved kø: giv plads for rytter med lavere startnummer. 
Herudover kan der forekomme individuel eller tilfældig udvalgt udstyrskontrol på foranledning af dommere 
eller stævneledelse. 
 

Vaccinationer FEIF´s vaccinationskrav: 
1. basisvaccination, efterfulgt af 
2. basisvaccination (21-92 dage efter 1. vaccination) 
3. booster vaccination indenfor 7 måneder efter 2. vaccination 
Herefter skal hesten vaccineres max. 365 dage efter 3. basisvaccination, DOG skal hesten være vaccineret 
indenfor 6 måneder og 21 dage for at deltage i stævnet. Vaccinationen skal være givet senest 7 dage før 
ankomst til stævnepladsen. 
 

Vest Den udleverede refleksvest skal afleveres i sekretariatet søndag når man har redet og senest inden 
præmieoverrækkelse. Undladelse heraf medfører regning fra DI på 500kr. Vesten skal bæres i disciplinerne 
udholdenhed og terrænlydighed lørdag.  Søndagens discipliner: lydighed, gangarter og hurtighed kan rides 
med stævnenummer på begge sider af hesten (f.eks. på stigbøjler eller hovedtøj). 


