
Program ERD Kronborg ridt 25. august 2019 

 
 

 Velkommen 

 

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

ERD Kronborg ridt søndag d. 25. august 2019. Ridtet udgår fra Naturcenter Nyruphus, 

Kongevejen 270, 3060 Espergærde. 

 

Vi håber, at stævnet vil forløbe godt og at alle får en dejlig søndag med et godt ridt.  

 

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

 

Venlig hilsen  

Endurance Riders Denmark 
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Stævneofficials 

Stævneledelse Amanda  Kalmeyer Tlf. 27 29 75 27  

Kontakt inden stævnet Helen Munksø Tlf. 22 86 41 81 
hmmunk@hotmail.com 

Dommer Henriette Kalmeyer Tlf. 20 44 42 35 

Teknisk delegeret Henriette Andersen  

Dyrlæge Birgitte Fisher  

 Timur Muratow  

Behandlende dyrlæge Vagtdyrlægen Kontakt sekretariat 

Sekretariat Henriette Kalmeyer og Stine 
Hansen 

 

 
Tlf. 20 44 42 35  

 

Ruteansvarlig Anne Wejlemand, Amanda 
Kalmeyer og Karin 

Svensson 

 

   

Smed Der er ikke tilknyttet smed til 
stævnet 

VIGTIGT!!! 
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Tidsplan 

 

 06:30 Stævnepladsen åbner 

 07:00 Dyrlæge kontrol åbner 

                                  07:15          Infomøde MA 

 07:45          Infomøde LA/LB 

 08:00          Start Klasse MA 80 km 

 08:30          Start klasse LA 50 km 

 08:45          Infomøde klasse LC/LD 

 09:00          Start klasse LB 40 km 

 09:30  Start klasse LC 20 km 

 10:00 Start klasse LD 6 km 

                                                                    

  

  
  
 
INFOMØDE:  
 
Det er vigtigt at deltage i infomødet !  
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Vejledning til rytterne 

 

 

Stævnepladsen 

Stævnepladsen er Naturcenter Nyruphus, Kongevejen 270, 3060 Espergærde. Nyruphus 

er en offentlig plads, hvor der skal tages hensyn til andre gæster. Der er en hyggelig 

Skovcafe på området, hvor der kan købes, kaffe og frokost. Skovcafeen åbner kl 11 

 

Ved ankomst 

Der parkeres på parkeringsplads og græsset. Der vil være en parkeringsvagt, hvis 

anvisninger skal følges.  Alle ryttere skal tjekke ind i sekretariatet. Ryttere i klasse 1, 2 og 

3 skal selv medbringe nummervest. For klasse 4 og 5, er der mulighed for gratis at 

låne en ERD nummervest ligesom de andre klasser kan låne nummervest hvis de 

har glemt. 

 

Toilet og vand 

Toiletter forefindes i forbindelse med Cafeen.  

MEDBRING GERNE VAND HJEMMEFRA, DA DER ER LANGT TIL EN VANDPOST.  

Der forefindes vand ved skovcafeen, på bagsiden af huset (op mod marken/skovsiden). 

 

 

 

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: 
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Klasse MA blå 30 km – pause 40 min – blå 30 km – pause 40 min – rød 20 km 

Klasse LA rider blå 30 km – pause 40 min – rød 20 km 

Klasse LB rider rød 20 km – pause 40 min – rød 20 km 

Klasse LC rider rød 20 km 

Klasse LD rider GUL 6 km 

 

Ruterne går i Nyrup hegn, Teglstrup og Danstrup. 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. På Kortet er gode hjælperpunkter til hjælperbiler markeret med H. Der 

må ikke køres i skoven. 

 

 

Vejkrydsning 

 

Vær opmærksom ved krydsning af vejene – bilerne kører stærkt.  

 

 

Tidstagning og dyrlægekort – ERDs system 

 

Til stævnet anvendes i  ERDs system, hvor I får dyrlægekort og ind/ud- og puls-tider som 

SMS på jeres eller jeres hjælpers telefon. I tjekker ind og ud via et armbånd som I får 

udleveret i sekretariatet.  

 

Det vil være en rigtig god ide at deltage i infomødet, hvor dette vil blive gennemgået. 

Armbåndet SKAL afleveres efter ridtet ved udlevering af hestepas. Ved bortkomne 

armbånd vil der blive afkrævet et gebyr. 
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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. 

 

 

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 eller i midter-sporet.  
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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: 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 informationer fra medical card 

  

 

Ved ulykke på ruten: 

Stop ulykken og vurder skaden – ved alvorlig ulykke ring 112. 

 

Kontakt sekretariatet på 20 44 42 35 og oplys følgende 

• Hvad er dér sket 

• Hest/rytter – hjælper – anden? 

• Hvor er ulykken sket (oplys op det er rød eller blå rute)rute) 

• Hvilken del af ruten. 

• Behov for afhentning af person eller rytter 

• Ved bevidstlød rytter: oplys informationer fra medical card 

• Er hesten løs/væk? 

 

Telefon til lægevagt 1813 

 

Der hænger beredskabsplan i sekretariatet  
 


