
ERD Halloween Ridt 
Lørdag den 28. oktober 2017 

Endurance Riders Denmark byder ryttere, hjælpere og officials velkommen til vores  
Halloween ridt - 2017. Ridtet udgår fra Naturcenter Nyruphus, Kongevejen 270, 3060 
Espergærde. 

Tak til alle jer som har bakket op om ridtet, og dermed gjort det muligt for klubben at  
fortsætte. Vi glæder os til at se jer, og håber at alle får et godt ridt.  

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

 

Venlig hilsen  

Endurance Riders Denmark 

 

VIGTIGT: ALLE STARTENDE SKAL HURTIGST MULIGT SENDE EN SMS TIL + 45 2286 4181 
MED DERES STARTNUMMER (FINDES PÅ: www.enduranceriders.dk - UNDER EVENTS) OG 
DET MOBILNUMMER SOM DE ØNSKER AT BENYTTE PÅ STÆVNEDAGEN (TIL BRUG I STÆV-
NEREGISTRINGSSYSTEMET)! 



Stævneofficials 

Stævneledelse Henrik Kalmeyer, Helen Munksø Kontakt sekretariat 

Dommer Henriette kalmeyer 20 44 42 35 

Teknisk delegeret Søren Rask Jessen 20 30 41 39 

Dyrlæge Birgitte Fischer   

Behandlende dyrlæge Vagtdyrlægen 70 20 40 18 

Sekretariat Kira Skov Nielsen 

Jannie 

60 21 09 79 

93 85 38 81  

Ruteansvarlig Anne Wejlemand, Lone Pockendahl  

Smed Der er ikke tilknyttet smed til stævnet!   



Tidsplan 

Tidspunkt Aktivitet Evt. bemærkninger 

07:00 Sekretariatet åbner   

    

07:30 Dyrlægetjek klasse 1/MA   

08:00 Infomøde klasse 1/MA VIGTIGT!!! 

08:30 Start klasse 1/MA (80 km)  

    

08:00 Dyrlægetjek klasse 2/LA   

08:30 Infomøde klasse 2/LA VIGTIGT!!! 

09:00 Start klasse 2/LA (60 km)  

   

08:30 Dyrlægetjek klasse 3/LB  

09:00 Infomøde klasse 3/LB VIGTIGT!!! 

09:30 Start klasse 3/LB (40 km)  

   

Fra 09:00 Dyrlægetjek klasse 4/LC  

09:30 Infomøde klasse 4/LC VIGTIGT!!! 

10:00 Første start klasse 4/LC (20 km)  



Vejledning til rytterne 

Stævnepladsen 

Stævnepladsen er Naturcenter Nyruphus, Kongevejen 270, 3060 Espergærde. Nyruphus er 
en offentlig plads, hvorfor der skal tages hensyn til andre gæster. De rytter der kommer tid-
ligt og/eller slutter sent, kan med fordel tage lys med, da stævnepladsen ikke er belyst! 

 
Ankomst 

Der parkeres på P-pladsen (grus). Parkeringsvagtens anvisninger skal følges!  
Startnummer hentes i sekretariatet (campingvogn). Ryttere i klasse 1, 2 og 3 skal selv med-
bringe nummervest. For klasse 4 er det muligt at låne en ERD nummervest. 
 
Vand 

Der vil være vand ved Skovcaféen, men medbring gerne vand hjemmefra. 
 
Cafeteria 

I Skovcaféen kan der købes mad og drikke, i tidsrummet 11 - 17. 
 
Ruterne 

Der er mærket med plaststrimler og skilte i ruternes farve. Ruterne rides i pilenes retning, 
altid med markeringerne på højre side. 

Kl. 1/MA, 80km: Rød rute 40 km (2x20 km) - Pause 40 min - Rød 20 km - Pause 40 min - 
Rød 20 km. Minimumshastighed: 9 km/t. 

Kl. 2/LA, 60km: Rød rute 40 km (2x20 km) - Pause 40 min - Rød 20 km.  
Minimumshastighed: 8 km/t. 

Kl. 3/LB, 40km: Rød 20 km - Pause 40 min - Rød 20 km.  
Minimumshastighed: 7 km/t. 

Kl. 4/LC, 20km: Rød 20 km.  
Minimumshastighed: 7 km/t. 

 



Ruterne (fortsat) 

Ruterne går i Nyrup hegn og Teglstrup hegn. Det meste af ruten går på større grusstier med 
god bund, en mindre del går på smalle ridestier, der kan være mudrede og våde. På Kortet 
er gode hjælperpunkter markeret med CP1-4. Der må ikke køres i skovene! 
 
Vejkrydsning 

Vær opmærksom ved krydsning af veje - bilerne kører stærkt! 
 
Tidstagning og dyrlægekort 

Der anvendes et nyt system, hvor du får dyrlægekort/indtid/udtid/pulstid på SMS på din 
mobil. Du tjekker ind og ud med et armbånd, som du får udleveret sammen med start-
nummeret i sekretariatet. Det er vigtigt at deltage i infomødet, hvor alt dette vil blive gen-
nemgået. Armbåndet skal afleveres efter ridtet ved udlevering af hestepasset. Ved bort-
komne armbånd vil der blive afkrævet et gebyr! 

Der er sendes en test-SMS ud til alle torsdag den 26. oktober. Modtager du den ikke, så 
tjek dit startnummer på startlisten (www.enduranceriders.dk, under Events) og send derpå 
en SMS til: +45 22 86 41 81 med dit startnummer, samt det mobilnummer du ønsker at 
modtage information under stævnet på. 

Dyrlægekontrollen og Vetgates ligger på stævnepladsen. For alle klasser gælder, at der er 
max. 20 min til at stille til puls efter krydsning af målinjen/etapemållinjen. Pulsgrænsen er 
60 slag/min for alle klasser. 
 
Rideregler i skoven 

Skoven er offentlig, hvorfor der altid skal tages specielt hensyn til øvrige skovgæster (det er 
dig, der skal tage hensyn og vige for folk). På de store skovveje, skal trav og galop foregå i 
rabatten i højre side eller i midtersporet.  

 



Beredskabsplan  
 
Alle ryttere skal bære Medical Card på sig (indeholdende bl.a. telefonnummer til nærme-
ste pårørende og/eller hjælper på pladsen). 
 
Ved ulykke på pladsen: 

 Stop ulykken og vurder skaden. Ved alvorlig ulykke ring: 112 

 Udrykningskøretøjet skal køre til: Kongevejen 270, 3060 Espergærde 

Kontakt sekretariat på tlf.: 20 44 42 35, og oplys følgende: 

 Hvad er der sket 

 Hvor er det sket 

 Tilskadekommen (person, hest) 

 Behov for førstehjælp 

 Ved bevidstløs rytter: Oplys information fra Medical Card 
 
Ved ulykke på ruten: 

 Stop ulykken og vurder skaden. Ved alvorlig ulykke ring: 112 

 Udrykningskøretøjet skal køre til: Kongevejen 270, 3060 Espergærde 

Kontakt sekretariat på tlf.: 20 44 42 35, og oplys følgende: 

 Hvad er der sket 

 Hest/rytter - hjælper - anden? 

 Hvor er ulykken sket 

 Behov for afhentning af person 

 Ved bevidstløs rytter: Oplys information fra Medical Card 

 Er hesten løs/væk? 

Telefon til lægevagt: 1813 


