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Odsherredsride klub inviterer til fastelavnskegler i kørsel med hest og vogn  

den 26/2-2022. 
På Nykøbing-Slagelsevej 10A, 4560 Vig 

 
Der køres i en klasse, hastighedsinddeling kan læses i reglerne. Der vil blive kørt 
indendørs en forhindringsbane på 15 porte, hvor der kan være 2 kombinationer. 

Banen gennemkøres 2 gange. Bedste gennemkørsel tæller resultatet. 
Opvarmning på 40-80 fast grusbane eller græsarealer.  

 
Propositioner  

• Banerne er åbne min. en time før start og i evt. pauser.  

• Måling af vognen skal ske før første start.  
• Odsherreds rideklub påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller 

sygdom, der måtte opstå.  
• Vi forventer, at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på 

sig selv, sin/sine heste og sit køretøj. 

• Starttiderne tilpasses i det omfang det er muligt. 
• Stilkarakter vil blive uddelt i de tre kategorier Hesten, Kusken og 

præsentation. Nærmere uddybelse af de tre kategorier kan læses i 
reglerne. Til dette stævne vil forsvarlig men festlig fastelavnsudklædning 
vægte højt på præsentationskarakteren. Gevinst til ekvipagen med højest 

stil karakter. 
• For at vi kan få hele stævnet til at køre, har vi brug for alles hjælp. 

o Derfor stiller alle deltager min. en person til rådighed som hjælper i 
xx tid under stævnet. Disse hjælper opgaver kan bla. være skriver, 
banepersonale, i kiosk, samle klatter mm. Nærmer info følger. 

 
Tilmelding til Mengholmlarsen@gmail.com   

- I mailen er det vigtigt at vedhæfte tilmeldingsblanketten som findes på 
side 2. 

- Startgebyr 150 kr. for OHR-medlemmer og 200 kr. for ikke OHR-

medlemmer mobilepay 66380 Odsherreds rideklub.  
- Deadline for tilmelding d. 18/2-2022 

- Startliste kommer ud på facebooksiden ” Kuske i OHR” og ”Odsherreds 
rideklub” 

 

Eventuelle spørgsmål: Henvendelse til Malene E. Larsen –  
mail: Mengholmlarsen@gmail.com  

tlf: 29793370 
 

Vi glæder os til at byde velkommen til et godt stævne.  
Mange hilsner fra Odsherredsride klub og kørefolkene. 

 

 

 

 

 

Fastelavnskegler 

 

mailto:Mengholmlarsen@gmail.com
mailto:Mengholmlarsen@gmail.com


 

Side 2 af 2 
 

Tilmeldingsblanket  
 

 

Kuskeinformation   

Navn:  * 

Mobil  * 

E-mail:  * 

  

Hesteinformation  

Hest 1   

Navn:  * 

Højde: * 

Hest 2:  

Navn: * 

Højde: * 

  

 

  Rå   
OHR-

stævne 
  

Andre 

stævner  
  

Lands- 

stævne  
  

Inter 

nationalt 

Hesten                    

Kusken                    

Gennemsnit                   

  

Vogninformation  

Vogntype:  * 

Vognbredde: * 

  

Bemærkninger * 

  

Speaker oplysninger 

 

* 

  

Deltager erklærer 

hermed,  

at ansvarsforsikring på ekvipagen er i orden. 

Dato: * 

Underskrift / Navn * 

 


