Info-mail til danske deltagere, officials og chef d’equipe til DM & DKF
Mesterskaberne samt NM i 2021
10.07.21
Kære alle sammen
Nu nærmer tiden sig, til at vi mødes i Revsø til årets indtil videre største stævne, et forhåbentlig
dejligt og spændende DM & DKF Mesterskab og Nordic Baltic Championship, i daglig tale kaldet
Nordisk Mesterskab.
Der kommer rigtig mange kuske, 55 fra Danmark, 15 fra Norge, 24 fra Sverige og 10 fra Finland. I
alt 104 ekvipager.
10 dage før stævnet, dvs søndag den 11. juli skal I begynde at tage temperatur på jeres hest/pony
morgen og aften og udfylde det vedhæftede skema Equine Health Self Certification Form.
Oversigt over, hvad der kommer til at ske onsdag den 21. juli:
• 0900 – 1400: Indsyning (tjek) af heste/ponyer inden de kan komme i stalden
• 1200
: Kuske, der skal køre Msv klasse og Svær Derby, mødes med de danske
Chef d’equipe Line Andersen og Arnild Arp-Hansen foran sekretariatet
ved dressurbanen for at få flere informationer og kunne stille spørgsmål.
• 1300
: Danske kuske, der skal deltage i NBCH klasserne, mødes med de danske
Chef d’equipe Line Andersen og Arnild Arp-Hansen foran sekretariatet ved
dressurbanen for at få flere informationer og kunne stille spørgsmål.
• 1500
: 1. inspektion (mønstring) af heste/ponyer
• 1700
: Msv klasse kører dressur
• 2000
: Åbningsceremoni på dressurbanen.
Startlisterne for dressur offentliggøres
Følgende filer er vedhæftet denne mail:
• Skemaet Equine Health Self Certification Form (på dansk)
Onsdag den 21. juli fra kl 0900 – 1400 er der indsyning af heste og ponyer og staldene åbner.
Alle heste/ponyer skal forbi dyrlægen, der foretager et første tjek, inden de må komme ind i
stævnestalden.
Når I ankommer til stævnepladsen, parkerer I på et anvist sted og får at vide, hvornår I må tage
hesten ud af transporten (der er nok kø). Hesten fremvises i grime. Når I bliver bedt om at gå hen til
dyrlægen, tager I det udfyldte skema Equine Health Self Certification Form med og afleverer det og
jeres hestepas til dyrlægen. I skal også tage jeres termometer med, for at tage hestens temperatur
under overvågning af dyrlægen, Hestepasset får I tilbage ved stævnets afslutning
Hensigten med dette tjek er at fastslå hestens/ponyens identitet ved at tjekke passet og alle andre
relevante dokumenter, og at fastslå dens generelle helbredstilstand.
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På jeres boxdør er der sat et skema, som I skal udfylde hver morgen og aften, når I har taget hesten
temperatur.

Onsdag kl 1500 er der 1. inspektion (mønstring) af alle heste/ponyer inden start af første
disciplin. Den skal udføres efter instruktion fra overdommeren og sammen med mindst et medlem
af dommerkomiteen og FEI-dyrlægen. Der vil være lavet en liste med rækkefølgen af heste/ponyer,
der skal mønstres.
Det er første gang I som ekvipager, viser jer for dommerkomiteen, så jeres heste/ponyer skal være
velstriglede og kunne præsentere sig på bedste vis og den, der viser dem frem, skal være klædt pænt
på. Tag ordentlige sko på, som I kan løbe i.
• For en sikkerhed skyld skal hestene fremvises iført trense og med slap tøjle. Hver hest skal
bære sit identifikationsnummer.
• Hestene må ikke have bandager eller dækken på.
• Ingen hest må fremvises med dens identitet skjult på nogen måde af maling/farve.
• En steward med pisk i hånden skal være til stede. Hun er den eneste person, som må
assistere, hvis en hest nægter at trave. Personen, som fremviser hesten, må ikke have en pisk
med under fremvisningen. Der kan dog anmodes om tilladelse til at bruge en kort pisk ved
fremvisning af hingste elle vanskelige heste.
• Ved den første inspektion bliver hesten først observeret stående stille. Derefter skal den
skridtes foran inspektionskomiteen, hvorefter den traves 30 m væk fra komiteen, drejes
højre rundt og derefter traves tilbage mod komiteen
• En dyrlæge har lov til at røre ved et ben eller en andel del af kroppen, men han må ikke
udføre nogen anden form for klinisk undersøgelse (f.eks. lave bøjeprøve eller skridte eller
trave en hest på en volte.
• Ved særlige eller tvivlsomme tilfælde kan inspektionskomiteen bestemme, at en hest
placeres i et officielt overvåget område (Holding Area - ikke tilladt at medbringe pisk) for at
afvente en senere re-inspektion på et passende tidspunkt under inspektionen – og/eller tillige
evt. dagen efter uden at kusken har nogen indflydelse herpå eller kan stille krav om det.
• Re-inspektion dagen efter er kun mulig, hvis der ikke er truffet nogen beslutning (accepteret
eller ikke accepteret) ved første inspektion. Hesten skal ved re-inspektion præsenteres af den
samme person som første gang.
• I alle tilfælde af yderligere inspektion elle re-inspektion, skal dyrlægen klart give sin mening
til kende. Hvert medlem af dommerkomiteen og FEI-dyrlægen bliver udstyret med en
stemmeseddel, hvor de kan påføre ja eller nej til, hvorvidt de mener, at hesten er egnet til at
deltage i konkurrencen.

Onsdag kl. 2000 er der åbningsceremoni på dressurbanen
De danske kuske skal medbringe fanen for det køreselskab, de kommer fra. Har køreselskabet ikke
en fane, kan I medbringe det danske flag
Vi mødes kl 1945 ved bogstavet A på dressurbanen, hvor I får at vide, hvordan indmarchen skal
ske.
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Følgende Corona restriktioner er gældende under hele stævnet
•

Tag en vandspand med jeres navn på og stil den dagen før eller på maratondagen på hvilet
under maraton. Den skal I bruge til jeres hest.

The Corona situation in Denmark is very good, most Danish citizens will be vaccinated at the time
of the event, and we can be more than 500 people together outdoor and a bit fewer indoor.
Facilities
• Showers and toilets will be cleaned and sanitized several times per day.
• Please use the hand sanitizer when you enter and leave the facilities and stables.
• Please do not leave any personal belongings.
• Please use the waste container for any disposable items you may have.
Stables
• Extra (non competing) horse are not allowed.
• Only access the stables where your horses are stabled.
• Do not share equipment with other competitors.
• Stable lanes must be kept clear at all times.
• Stalls will be bedded with straw and shavings (if pre-indicated). Extra straw is free of
charge.
• Extra shavings can be purchased via the Show Office for €15 per bale.
• There is no hay available, please bring your own hay.
Registration/testing
• All participants must at any time be able to present a valid Coronapas, a negative PCR-test
taken within the last 72 hours or a negative quicktest taken within the last 48 hours before
crossing the border/arriving at the event.
• Mouthpieces/mask should be worn when picking up food for communal dining.
• The horses’ passports will be taken in by the Steward upon arrival at the stables.

Additional info
• All information will also be published on the official notice board. Because of the corona
measures, there will be briefings.
• All competitors are responsible for their own bridle numbers. Your bridle number consists
of your carriage number + A,B,C etc. The letters assigned to your horses are printed on the
Declaration Form.
• The walk of the marathon sections is only permitted by foot or (electric) bicycle.

Med venlig hilsen
Stævneledelsen
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