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 Velkommen 

 

Endurance Riders Denmark byder ryttere, hjælpere og stævnets officials velkommen til 

Det ”U”hyggelige ERD Kronborg Haloween ridt 2016. Ridtet udgår fra Stengården, 

Havreholmvej 22, 3100 Hornbæk. 

 

Vi håber, at stævnet vil forløbe godt, at alle får en dejlig lørdag med et godt ridt. Efter ridtet 

vil der være Uhygge i pejsestuen med lidt Haloweenguf og lidt varmt at drikke. Her vil vi 

fejre de placerede og gennemførte, hvor vi vil uddele diplomer, sløjfer og ærespræmier. Vi 

håber at alle vil være med til en ”u”hyggelig afslutning på dagen. Der vil kun blive uddelt 

præmier på dette tidspunkt! Her vil årets Ghost rider også blive kåret af Karen. 

 

 

Læs venligst nedenstående, inden i ankommer til stævnet. På forhånd tak. 

 

Venlig hilsen  

Endurance Riders Denmark 
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Stævneofficials 

Stævneledelse Anna Søgaard Hanusova 
Henrik Kalmeyer 

61 78 13 58  
31 51 10 16 

Dommer Henriette Kalmeyer  

Teknisk delegeret Henriette Andersen  

Dyrlæger Line Skadelund  

 Birgitte Fisher  

Behandlende dyrlæge Vagtdyrlægen Kontakt sekretariat 

Sekretariat Henrik Kalmeyer 
Anna Søgaard Hanusova 

 

31 51 10 16 
61 78 13 58  

 
 
 

Ruteansvarlig Anna Søgaard Hanusova 
Amanda Kalmeyer 

61 78 13 58  
60 52 32 33 

   

Smed Allan Er på stævnepladsen 
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Tidsplan 
 

 06.00 Stævnepladsen åbner 
 06.45 Infomøde MA, LA, LB 
 07.00 Dyrlægekontrol åbner 
 08.15 Start klasse 1: MA 
 09.00 Start klasse 2: LA 
 10.00 Start klasse 3: LB 
 11.00 Infomøde klasse 4 LC 
 12.00 Første start i LC 
  
 Fra 15.30 Haloweenhygge i pejsestuen med 

præmieoverrækkelse efter sidste målgang 
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Vejledning til rytterne 

 
 

Stævnepladsen 
Stævnepladsen er beliggende på Havreholmvej 22, 3100 i Hornbæk. Der er mulighed for at opsætte 
paddock i hvileområdet, man skal selv medbringe hegn. Hvileområdet er på en lukket fold. 
Dyrlægekontrollen er i ridehuset. Da det er en privat stald med pensionærer og galopheste, skal alle skilte og 
anvisninger følges og skilte med ”ingen adgang” skal respekteres. Man skal gå på stierne, ikke i 
græsrabatten, som kan blive ødelagt. Se i øvrigt kort over stævneplads. Det er forbudt at give gårdens heste 
godbider. For dem, der har bestilt bokse, er det tilladt at bruge boksen som hvileområde. 
Release it v/Karen Nielsen har sponseret en balle Wrap til fri afbenyttelse, som ligger i hvileområdet. 
 

Ved ankomst 
Der parkeres på en fold. Der vil være en parkeringsvagt, hvis anvisninger skal følges, for at der bliver plads 
til alle. Parkering vil være tydligt skiltet.  Alle ryttere skal tjekke ind i sekretariatet. Ryttere i klasse 1, 2 og 3 
skal selv medbringe nummervest. For klasse 4, er der mulighed for at låne nummervest. 
De ryttere der har bestilt og betalt boks til dagen via GO skal ligeledes henvende sig i sekretariatet. De 
ryttere der har bestilt og betalt værelser og overnatningsboks via GO, bedes skrive ankomsttidspunkt på mail 
henrik@kalmeyer.com, så vi kan advisere staldejer om ankomst. 
 
 

Toilet og vand 
Toiletter forefindes på pladsen. Der vil være vand på stævnepladsen. 
 
 

Cafeteria 
Cafeteriaet har åbent hvor der kan købes mad og drikke.  
 

Ruten 
Der afmærkes med bornholmerklemmer (plaststrimler) og skilte i ruternes farve. Ruterne rides i pilenes 
retning og med markeringerne på højre hånd.  
 
Ruterne rides således: 
Klasse 1 MA, 82 km – 32 km (blå, gul, blå rute) pause 40 min, 25 km (rød rute) pause 40 min, 25 km (rød 
rute). 
Klasse 2 LA: 57 km – 32 km (blå, gul, blå rute) pause 40 min, 25 km (rød rute) 
Klasse 3 LB: 40 km – 25 km (rød rute), pause 40 min, 15 km – (blå rute) 
Klasse 4 LC: 25 km (rød rute) 
 
Ruterne går i Klosterris hegn, Risby Vang, Horserød hegn og Nyrup hegn (kun MA og LA). Det meste af 
ruten går på store grusstier med god bund, en mindre del af ruten går på mindre ridestier, som kan være 
mudrede og våde. For MA og LA, er der 2 x 2 km på en mindre landevej ud til Nyrup hegn. På Kortet er 
tilladte hjælperpunkter til hjælperbiler markeret med H. Der må kun hjælpes disse steder. Der må ikke 
køres i skoven. 
Der er 3 kort: kort 1.Rød rute: 25 km. 
Kort 2.  Blå rute:15 km + første del af gul rute. 
Kort 3. resten af Gul rute 15 km: . 
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 Gul rute er tegnet med sort på kortet, men markeret med gult i skoven. Kun MA og LA skal ride gul rute. 

 
 

Vejkrydsning 
Hornbækvej og Horserødvej og Skindersøvej (MA og LA) skal krydses. Vær opmærksom ved krydsning af 
vejene – bilerne kører stærkt.  
 
 

Tidstagning og dyrlægekort – nyt system 

 
Til stævnet afprøver vi et nyt system, hvor I får dyrlægekort og ind/ud- og puls-tider som SMS på jeres eller 
jeres hjælpers telefon. I bedes derfor beslutte, hvem på jeres team, der skal modtage disse SMSer og sikre, 
at denne telefon er fuldt opladet, så den har strøm hele dagen, eller eventuelt have en powerbank eller 
anden mulighed for opladning med. I vil blive bedt om dette telefonnummer, når I melder til start i 
sekretariatet eller endnu bedre, I kan allerede nu sende en SMS til telefon + 45 31 51 10 16 med jeres 
startnummer og hvilet telefonnummer I vil benytte på dagen. Startnummer kan ses på 
hjemmesiden www.enduranceriders.dk. 
 

 
Dyrlægekontrol 

Dyrlægekontrollen ligger på stævnepladsen, og samtlige vetgates udføres her. For alle klasser gælder, at 
der er 20 min til at stille til puls efter krydsning af målinien / etapemållinien. Pulsgrænse 60. 
Heste i de lange klasser har fortrinsret ved etapemål. Der vil være en hjælper som styrer pulskontrollen. 
Hjælperens anvisninger skal følges. 

 
Mål 

Mål og delmål er på folden – se kort – I ERD synes vi det er god stil at klappe rytterne i mål, så bliv og klap 
også når de lange klasser kommer i mål. 

 
 
 

Rideregler i skoven 
Skoven er offentlig, hvorfor der skal tages specielt hensyn til øvrige skovgæster. Det er jer, der skal tage 
hensyn og vige for folk. På de store skovveje SKAL al trav og galop videst muligt foregå i rabatten i højre 
side. Giv plads til dem som ønsker at trave og gallopere i rabatten. Der enkelte steder med skridt påbudt – 
disse skal respekteres! 
 

 
Placering og præmier 

Der er sløjfe og diplom til alle der gennemfører, samt sponsorpræmier til de placerede. 
Desuden vil der blive uddelt ærespræmier af stævneledelsen. Præmieoverrækkelsen vil finde sted i 
Pejsestuen ved Haloweenhyggen fra kl 15:30. 
 

 
 
 
 
 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enduranceriders.dk%2F&h=eAQHZM1seAQEaf7OdpuYGKcMKYEhvMLC8cFZ3DOTCyAnS3A&enc=AZNg2wMUAD7bVHJOE_uLYFGSiaRiqU03yYxTAFqvFQ0xDXyFE7ydYcttwtqmC58spePqXDEwrxaCZV2x5sK1nnKQiw_EaqsZ1RLZVlR5F1mz63Wzcu9INOlSTTNY2rMmcge6aCLFeUtfN4MBdtFMGFIYiNheG0AVRu_QBKb_-77b3DRNX0uE--yjG60OhCAmd5U&s=1
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Sponsorer 

Endurance Riders Denmark sender en stor tak til vores sponsorer, uden dem havde ridtet ikke været en 
mulighed. 
  

 SPAR Tikøb  
 Tikøb korn- & foderstofforretning 
 REMA1000 Esbønderup 
 Beslagssmed Lars Adolfen 
 Release it v/ Karen Nielsen 
 Dynamix IHT Denmark 
 Kronborggaard 
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 Beredskabsplan 
 

Alle ryttere skal bære Medical Card på sig med oplysning om samt 
telefonnummer nærmeste pårørende og hjælper på pladsen. 
 
Ved ulykke på pladsen: 
Stop ulykken og vurder skaden – ved alvorlig ulykke ring 112.  
Udrykningskøretøjet skal køre til: Havreholmvej 22, 3100 Hornbæk 
 
Kontakt sekretariat på tlf: 61 78 13 58 eller 31 51 10 16 og oplys 
følgende: 

 Hvad er der sket 

 Hvor er det sket 

 Tilskadekommen (person, hest) 

 Behov for førstehjælp? 

 Ved bevidstløs rytter: oplys informationer fra medical card 
  
 
Ved ulykke på ruten: 
Stop ulykken og vurder skaden – ved alvorlig ulykke ring 112. 
 
Kontakt sekretariatet på 31 51 10 16 og oplys følgende 

 Hvad er dér sket 

 Hest/rytter – hjælper – anden? 

 Hvor er ulykken sket (oplys op det er rød, blå rute, gul rute) 

 Hvilken del af ruten (hvilken skov) 

 Behov for afhentning af person eller rytter 

 Ved bevidstlød rytter: oplys informationer fra medical card 

 Er hesten løs/væk? 
 
Telefon til lægevagt 118 
 
Der hænger beredskabsplan i sekretariatet  
 


