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McCabes Tack & Feed fødselsdagsstævne 

Allbreed – NRHA.dk – NRHA.com - AQHA 

D. 6. maj – 7. maj 2017 

Sted: McCabes Training Stables, Ny Tønningvej 3, 8740 
Brædstrup. Tlf 20610078 

 

Tilmelding sendes til:  Heidi Nørbæk,      
  Højagergårdsvej 8,      
  8781 Stenderup 
  Denmark 

Tlf:  +45 22 56 03 45 
Email:  Mccabeshow@gmail.com 
 
 
Show manager:  Linette Andersen 
Dommer:   May-britt Lemay 
Ringsteward:  Laura Rønnow 
Showsekretær: Heidi Nørbæk 
Stævne smed:  Mike Dawson 
 
Sekriatet åbner fredag kl. 15.00 
 
 
 
Paid Warmup Starter fredag d. 5 maj 
 
Sidste Tilmelding:  D. 20.04.2017, Herefter stiger officecharge med kr. 400,-  
 
Boks:   900 kr. inkl halm.   
 
Ankomst fra fredag kl. 14.00 og afrejse søndag efter stævne slut.  
Spørgsmål vedrørende boks henvendes til Jonna +45 20 61 00 78. 
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Camping: 400 kr. for alle dage med strøm og 250 kr. uden strøm 

Startgebyr: se tilmeldingsblanket. 

Betaling: Startgebyr og boksleje og rytterfest indbetales på Reg.: 7240 Konto: 1429021 

Særlige bestemmelser:   

AQHA: Åben for AQHA medlemmer. Der rides efter AQHA reglbog. Kopi af AQHA reg. + medlemskort 
vedlægges. Ved start i amateur classes skal rytteren være i besiddelse af et amateur kort. Alt kan bestilles 
online, og man får medlemsnummer med det samme, så er dette ikke i orden og medsendt, pålægges et 
gebyr på kr. 100,- 

NRHA.com: Åben for NRHA.com medlemmer. Der rides efter NRHA.com reglbogen.  

Kopi af NRHA.com licens + medlemskort vedlægges. Alt kan bestilles online, og man får medlemsnummer 
med det samme, så er dette ikke i orden og medsendt, pålægges et gebyr på kr. 100,- 

NRHA.dk:  Åben for alle NRHA.dk og SRHA medlemmer. Der rides efter NRHA.dk reglerne. Kopi af medlems 
bevis og licens vedlægges. Har man ikke fået dette ordnet inden showet, kan det købes på stedet. 

Allbreed klasser: Er åben for alle heste og ryttere. Det er tilladt at ride lånte eller lejede heste. 

Tilbagebetaling af starts gebyr: Ved fremvisning af dyrlæge attest eller lægeerklæring tilbage betales hele 
entryfee. Dog ikke boksleje, strøm og officecharge. 

Vaccination: Alle heste skal være vaccineret efter gældende regler. Vaccinationskort fremvises ved 
ankomst. 

Afvikling af klasser: Klasserne afvikles i ridehus eller på udendørsbane. 

Hunde: skal føres i snor. 

Alt ophold på Brædstrup Rideskole er på eget ansvar. 

Overnatning:  

Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup, tlf. 75751766.  Afstand 2km. 
 

Hotel Brædstrup Kro, Nørregade 11, 8740 Brædstrup, tlf.  75753354 . Afstand 0,4km 
 

Lørdag aften rytterfest:  

Der bliver solgt billetter til rytterfest, vi anbefaler at man køber billetterne sammen med tilmeldingen, da vi 
i år prøver noget nyt, og meget gerne vil have et overblik over hvor mange der kommer. Pris ved køb af 
billet sammen med tilmelding kr. 140,- efter sidste tilmelding kr. 200,- 


