
Kære Ryttere til Nordjysk Mesterskab i Gædingakeppni 2021

Grundet Covid-19 og forsamlingsforbuddet er vi nødt til at følgende 
restriktioner for at kunne gennemføre vores stævne. Så derfor er der nedenstående regler, som 

skal overholdes:

Stævnekonceptet “Rid og skrid”: Vær så kort tid som muligt på stævnepladsen. Vi ved mange af Jer 
lige som os savner det sociale ved stævnesæsonen, men dette er desværre ikke muligt endnu. 

 Vi 
takker på forhånd for jeres hjælp og forståelse.

Hjælpere: Hvis det er muligt, så kom alene. Men hvis dette ikke er muligt, kan man som rytter 
medbringe max. 1 hjælper. Pladsen vil blive delt op i to farvezoner, hvor I vil få en mail angående, 
hvilke klasser, der skal være i hvilket zone. Vi henstiller derudover til, at man forlader pladsen så 
snart ens klasse er overstået, også det område hvor man parkerer. 

Husk at vær opmærksom på hvilken indkørsel du skal bruge til pladsen. 

Rød område SKAL benyttes af rytterer i klasserne GDY - GDB - GDV Gul område SKAL benyttes 
af rytterer i klasserne GDT - GDC - GDA 

Publikum: Grundet forsamlingsforbuddet på100 personer, er det ikke muligt at indbyde publikum til 
dette stævne. Men alle kan følge med på ticker, hvor der vil være både tidsplan, startlister og 
resultater. 

Mad og drikke: Der vil desværre ikke være mulighed for at købe mad og drikke til stævnet. 
Cafeteriet vender stærkt tilbage, når restriktionerne tillader det.

Check in: Check in foregår online. 10% vil tilfældigt blive udvalgt af IcetestNG, og de skal vise 
deres pas fysisk i sekretariatet. Husk ekvipagen skal have været til check in senest 1 time før 
klassens start. 

Opvarmning: Der er selvfølgelig mulighed for at varme op på opvarmningsbanen, men pga. 
forsamlingsforbuddet skal antallet af personer minimeres dernede. Varm derfor op i så kort tid som 
nødvendigt på selve opvarmningsbanen. Vær gode til at skridte varm og af på græsset ved trailere 
eller på grusvejen. Følg den anviste rute til opvarmningsbanen der følger til Jeres område.

Banen: Banen vil være åben fredag aften mellem kl 18.00 og 20.00 og vil derefter være LUKKET

Bokse: Dem der har købt boks til weekenden skal køre på Hjallerup Engvej 1, og der vil være navn 
på den boks man får tildelt. Husk at gøre rent efter jeres egen hest. Jer der har boks, skal ride ind på 
anlægget ved den gule pil og følge den blå stiplede linje ned til opvarmnings området. 

Ryttermøde: Vil foregå online (live) via Heklas facebook side lørdag morgen kl 8.00

Generelt: Der vil være åbent for de to toiletter i klubhuset, men der vil ellers ikke være mulighed for 
at komme indenfor. Der er farvemarkering på toiletterne (rød/gul). Brug kun det der er tildelt jeres 
område. Man skal anvende stien langs træerne derned. Der vil yderligere være opstillet håndsprit 
ved de forskellige samlingssteder, så vær gode til at bruge det. 

Tidsplan og resultater kan findes på Ticker via dette link https://ticker.icetestng.com/event.cfm... 

Vi ønsker alle et godt stævne og vi glæder os meget til at afholde stævne igen.

https://ticker.icetestng.com/event.cfm?id=14d2dc42-c0a5-42f4-9535a6427dcb1467&lang=en_US&fbclid=IwAR1cKa4P66i7RAI9Jipc_EZ_Rt3dRAw02q31mIMxWfVMW1xuoxW3m2kZRuI


Smil fra Heklas stævneudvalg.


