
   

Såfremt der er yderligere spørgsmål er i velkomne til at kontakte Marianne Lemming:  
Tlf: 23394246 eller mail: marianne.ahm@hotmail.com 
 

Velkommen til Nökkvi fastelavnsstævne 2018    

10. februar fra kl 9.00.  
Kære deltagere  Så er vi klar med startlister, boks- tidsplan og information     

Vedhæftet finder I tidsplanen for dagens aktiviteter, vi har igen valgt at have flydende tidsplan. Dvs. vi på 

dagen kan være nødsaget til at ændre tidsplanen såfremt vi kommer enten foran eller bagud, ændringer vil 

naturligvis blive meddelt via speaker. 

  Det er rytternes eget ansvar at være klar til deres heat. 

Da det ER et fastelavnsstævne, gives der præmie for dagens bedst udklædte Equipage. Denne udvælges i løbet 

af dagens aktiviteter og I opfordres derfor til at stille til start i jeres bedste kostume og med højt humør, på 

bedste Nökkvi manér. 

Husk Caféen holder åbent, så lad roligt madpakken blive hjemme, der vil både være varme og kolde drikke, 

samt boller, kage, toast og pølsehorn. Der kan betales med kontanter eller til MobilePay på tlf. 23 39 42 46 

Vi skal gøre opmærksom på: 

• Af sikkerheds hensyn er det ikke tilladt at ”parkere” med hest på flise-området foran indgangen til 

banen, man må stå udenfor indtil man bliver kaldt ind; Pga. begrænset plads til at komme ind/ud ad 

banen/hallen og for at mindske risikoen for tumult når der skiftes heat, venter rytterne inde på banen 

med at ride ud, til de næste ryttere er kommet ind. Det nye heat starter først når der er lukket ind til 

banen og på speakers kommando. 

• Alle bokse er tildelt de enkelte tilmeldinger og vil være markeret med skilt med navneskilt. Det er ikke 

tilladt at ændre boks/ flytte skilte. 

• I skal selv gøre rent efter det jeres hest ”taber” i boksen/ på staldgang. 

• Beskrivelse af IsHest/Pony Games findes på startlisten, vær opmærksom på banegennemgang 9.30-

9.45 på dagen! 

• Pga. for få tilmeldte bliver tøndeslagning desværre ikke afholdt i år.  

Da sidste tilmeldingsfrist er overskredet, er det ikke længere muligt at få pengene tilbage ved framelding, dog 

er man velkommen til at sælge sin plads. Bemærk dog at det kun er de valgte klasser og volter der kan 

formidles videre, og en evt. køber af pladsen kan derfor ikke selv vælge hvilke klasser mm.  

Det skal meddeles til stævneudvalget hurtigst muligt og senest 8/2-2018. 

Vi glæder os til at se jer alle 10. februar 2018 

Med venlig hilsen 

Stævneudvalget (Marianne, Helena og Jan)  


