
 

TREC stævne hos Jork 
 

Med bl.a. Distrikt 10s kvalifikation til Landsfinalerne  
Fredag d. 22. april 2016 

 

Stævnet er kvalifikations stævne for distrikt 10 til DRF’s landsfinaler i 

breddeaktiviteter 2016. 

Såfremt stævnet benyttes som kvalifikation til landsfinalerne, skal der anmeldes 
et hold bestående af 3-4 ekvipager 

  
Stævnet er også åbent for deltagere, som ikke deltager i kvalifikationen. 
 

Arrangementet er et heldagsarrangement.  

Klasser:  

 
Klasse 1: Kvalifikation til landsfinalen 2016 

Hold fra distrikt 10 har fortrinsret.  
Hold fra andre distrikter skal have dispensation fra eget distrikt.  

Afdeling A: Højest en af rytterne på holdet må være fyldt 16år 
i 2016 eller ældre 

 
Afdeling B: åben for alle 

Orienteringsridt (POR) ca. 10 km på en idealtid på 8 km/t, 10 forhindringer 

(PVT) og en 75 meter gangartsprøve (MA).  
 

Klasse 2: TREC individuel.  
Orienteringsridt (POR) ca. 10 km på en idealtid på 8 km/t, 10 forhindringer 

(PVT) og en 75 meter gangartsprøve (MA). 
 

Klasse 3: Let 

Ryttere der kræver en trækker/ledsager – Orienteringsridt (POR) på ca. 
1,5 km med en hastighed af 3-6 km/t, 5 forhindringer (PVT) og en 75 meter 

gangartsprøve (MA).  

Startgebyr:  
Klasse 1 og 2: 150 kr. pr. ekvipage.  
Klasse 3: 75 kr. pr. ekvipage. 
 
Obs. Man må kun være tilmeldt til en klasse. 

På orienteringsridtet må man i klasse 2 ride på hold med 2, 3 eller 4, dette skal 

oplyses på anmeldelsesblanketten. Hvis du ikke har nogen at ride sammen 



med, kan du angive dette på anmeldelsesblanketten og vi vil forsøge at finde 

nogen til dig.  
 

Senest 6 dage før stævnet kan du på klubbens hjemmeside (www.jork.dk) se 
programmet for dagen samt hvilke forhindringer der vil være til stævnet.  

Din tilmelding bliver først registreret når startgebyr er registreret i bank. 

Reg.nr. 5479 Kontonr 7522727 husk at skrive TREC og dit navn.  

Anmeldelses blanket til stævnet kan findes på www.jork.dk. 

 

Praktiske oplysninger  
 Der skal medbringes hestepas og gyldig vaccination. Disse skal afleveres i 

sekretariat, og bruges som depositum for udlevering af numre.  

 Arrangementet er et heldagsarrangement. Der er præmieoverrækkelse 

sidst på dagen.  

 Afhængig af vejrforhold el. lign. kan det være nødvendigt at lave 

ændringer på ruter og forhindringer. 

 Ruten: Der kan nogle steder på ruten være påbudt at skridte og dele af 
ruten vil være på asfalteret vej.  

 Opstaldning ved trailer.  

 Stævne adresse: Stævnet starter og slutter hos Jork, Nedergårdsvej 6 

6064 Jordrup 
 

 Der findes mange nyttige oplysninger i TREC reglement (findes i 
Breddereglementet) samt i TREC bilagene, derfor bedes du som rytter 

holde dig ajour via forbundets hjemmeside www.rideforbund.dk. 
 

 Deltagere i klasse 1: Det er vigtigt, at I læser propositionerne på 
www.rideforbund.dk under klub og bredde/landsfinaler/ propositioner til 

Landsfinalerne samt informationerne i distriktets invitation 
 

 Jork hæfter ikke for skader, tyveri, sygdom eller lign. under stævnet.  

 
Tilmelding: 

Sidste frist for tilmelding er den 8. april til:  

 Helle Vistisen mail: Vistisenh@gmail.com 

 

Stævneansvarlig: Dorthe Rahbek Nielsen 


