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Program for Skive Ridtet  

 Skive Rideklub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag d. 9. juni 2019 

Flyvej 18, 7800 Skive 
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Velkommen til! 

 

Det er os en stor glæde at byde velkommen til Skive Ridtet på Skive Rideklub 

Ovenpå vores store succes forrige år er vi på Skive Rideklub klar til at afholde 

endnu et distancestævne. Vi føler, at vi har de perfekte rammer til at afholde 

et rigtig godt distancestævne. Skive Rideklub grænser op til Skive Plantage 

samt Ingeniørregimentets militære øvelsesterræn. Til stævnet har vi fået lov 

til at låne begge terrænområder, så vi har en masse skøn natur at boltre os i! 

☺ 

Vi håber at alle, heste, ryttere, hjælpere og tilskuere får en pragtfuld 

forårsdag i naturen!  

 

På klubbens vegne    

Asger S. Poulsen & Maria Nørgaard 
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Praktiske informationer 

Stævneplads: Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive  

Der vil være skiltning fra Søndre Boulevard ned mod Flyvej og ind til Skive 

Rideklub 

 

Officials: 

• Dommer: Søren Rask Jessen 

• TD:  Robert Ørsted  

• Dyrlæge:  Patricia Haas Pilborg 

• Dyrlæge: Lene Jacobsen 

• Stævnesmed:  Det har ikke være muligt at skaffe en 

stævnesmed til dette års stævne 

 

Stævneledelse/sekretariat:  

• Asger S. Poulsen – 21 24 80 99 

• Maria Nørgaard – 30 13 70 38 

 

Samaritter 

• Asger S. Poulsen – 21 24 80 99  

• Tobias Palludan – 20 58 21 14 
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Ridning i skoven – vigtig information til ALLE 

Alle ryttere skal ride, hvor man kan se, der normalt bliver redet på stierne. Rid 

så du tager mest muligt hensyn til underlaget – ellers risikerer den 

arrangerende klub at skulle betale for udbedringer af stierne!  

Ryttere bedes udvise pli og hensyn overfor skovens øvrige gæster. Cyklister 

og fodgængere SKAL passeres i skridt.  

 

På blå rute skal man krydse Flyvej. Vejen vil være 

bemandet med en post, som sørger for at advisere 

bilister og ryttere. Bilisterne har skiltning, som 

indikerer, at der er krydsende ekvipager. Passagen 

over vejen er en skridtzone, og det er rytterens 

ansvar at være opmærksom på trafik, når vejen skal 

krydses.  

 

Alle hjælperbiler skal have et skilt i forruden. Det er STRENGT forbudt at køre 

på andet end de offentlige veje i skoven! Al kørsel på skovstierne vil medføre 

øjeblikkelig bortvisning og diskvalifikation fra stævnet! 
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Tidsplan 

Sekretariatet åbner kl. 07:30 

Klasse Infomøde Dyrlæge Start 

LA 08:00 08:30 09:30 

LB 09:00 09:30 10:30 

LC 09:45 Fra 10:15 Fra 11:15 

LD 12:00 Fra 12:30 Fra 13:30 

 

Præmieoverrækkelse  

Præmieoverrækkelse forventes afholdt efter hver enkelt klasses afslutning 

mellem sekretariatet og køleområdet. Forvent, at det kan tage en times tid 

efter sidste rytter er i mål.  

Opstaldning  

Opstaldning foregår på Skive Travbane. Send gerne en sms til Asger på 2124 

8099 således at boksen kan anvises ved ankomst. 
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Om stævnepladsen, ruter og rutemarkering 

Stævnepladsen vil være tydeligt inddelt i områder til Parkering, dyrlæge, start/mål og 

køleområde som angivet på nedenstående skitse: 

 

Der er to ruter: Blå rute på 21 km og Rød rute på 11 km – Ruterne vil være 

tydeligt markeret med skilte og plastikstrimler. Ruterne er nogle steder 

sammenfaldende, men der vil være tydelig skiltning hvor ruterne deler sig, 

men husk selv på, hvilken rutelængde (farve) du rider!  

Nogle steder vil ruten følge samme sti ligeud i flere kilometer, her vil være 

ENKELTE markeringer til at holde rytteren på sporet, men ikke nødvendigvis 

en markering hver gang der er et kryds eller en sidevej. Reglen er derfor 

generelt – har du ikke set en markering – rid ligeud! Lad dig ikke friste af små 

sideveje.  

Ruten er overvejende sandveje og faste grusveje.  

 

Der vil ikke være opstillet vandposter på ruterne. 



7 
 

Blå rute – 21km 
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Rød rute – 11km 
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Startlister 

Distance LA, 53 km.,fri tid, min. 8 km/t 

Blå rute 21 km – Rød rute 11 km – pause 40 min – Blå rute 21 km 

Infomøde kl 0800 foran infotavlen 

Findes på https://online.equipe.com/da/competitions/29905 

Distance LB, 42 km., fri tid, min. 7 km/t 

Blå rute 21 km – pause 40 min – Blå rute 21 km 

Infomøde kl 0900 i foran infotavlen 

Findes på https://online.equipe.com/da/competitions/29905 

Distance LC, 21 km., clear round, 

Blå rute 21 km 

Infomøde kl 0945 foran infotavlen 

Findes på https://online.equipe.com/da/competitions/29905 

Distance LD, 11 km.,  

Rød rute 11 km 

Infomøde kl 1200 foran infotavlen 

Findes på https://online.equipe.com/da/competitions/29905 

 

Rettelser/ønsker til startlisten modtages indtil Fredag kl 1800 før stævnet. 

Herefter låses den!  

https://online.equipe.com/da/competitions/29905
https://online.equipe.com/da/competitions/29905
https://online.equipe.com/da/competitions/29905
https://online.equipe.com/da/competitions/29905

