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08.09.2016

Nyhedsbrev August
Vedr. Matcher:
På vores seneste bestyrelsesmøde blev det vedtaget (har også været sådan før), at
ved udeblivelse fra det sociale samvær før eller efter en match, uden gyldig grund
eller tilsagn derom senest en time før arrangement, vil man blive udelukket fra
kommende matcher det næste år. Vi har valgt at indskrive dette i vedtægterne da
det ej er beskrevet før.
Store hestedag:
Vi var stærkt repræsenteret på Store Hestedag, i Dansk Hestevæddeløbs stand i
weekenden. Det var en god oplevelse, og der blev vist stor interesse for standen. Vi
fik mange gode snakke, tilmed fik vi en (hvad Dennis og Flemming ved) ny hesteejer,
der straks springer ud i det. Så det kunne ikke være bedre for den dags indsats.

Kommende Matcher:
Charlottenlund Amatørforeningen har nu 3 matcher mod andre landes amatører
tilbage i år, alle på hjemmebane, disse er:
Lørdag den 18. september Ungarn-Sverige-Danmark:
Proportionen er: 2000 m. Autostart højst 150.000 kr. og præmier: 10.000-5.0002.500-1.500-1.000 (5 præmier) Intet indskud. Ærespræmie til vinderens kusk.
Dækken. Hver bane/land kan udtage fire kuske/ekvipager til matchen.
Charlottenlunds Amatørklub giver et transporttilskud på 500 kr. til alle startende
heste. Dette betyder at vi skal bruge 4 ekvipager og op til 8 heste, vi ved ikke p.t. om
svenskerne kommer med egne heste men det er givet at vi skal skaffe heste til de
ungarske kuske.
Lørdag den 22. oktober SweDan Cup:
Proportionen er: 2000 m. Autostart højst 100.000 kr. Præmier: 10.000-5.000-2.5001.500-1.000 (5 præmier) Intet indskud. Ærespræmie til vinderens ejer og kusk,
Dækken. Der kan deltage seks ekvipager fra hver bane. Disse udtages af de
respektive amatørklubber. Charlottenlunds Amatørklub giver et transporttilskud på
500 kr. til alle startende danske heste.
I denne match kommer Jägersro folkene med egne heste.
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Lørdag den 5. november Åby-Bjerke-Charlottenlund – Amerikanerløb:
Proportionen er: 2000 m. Autostart højst 110.000 kr. Præmier: 10.000-5.000-2.5001.500-1.000-1.000-1.000 (7 præmier) Intet indskud. Ærespræmie til vinderens kusk.
Dækken. Hver bane kan udtage fire kuske/ekvipager til matchen. Charlottenlund
Amatørklub giver et transporttilskud på 500 kr. til alle udplacerede heste.
Dette betyder at vi skal bruge 4 ekvipager og op til 8 heste, vi ved p.t. ikke om nogle
af svenskerne og nordmændene kommer med egne heste.

Ny løbs tiltag året ud:
Grøn Serie - Amatørhandicap
Amatørhandicap - Grøn Serie 3-14-årige. 2000 m. Voltestart. Præmier: 4.000-2.0001.000-600-400 (5 præmier) Intet indskud. For heste med minimum 5 karrierestarter.
Hestene sættes op i løbet af formberegneren (første gang d. 24/9. De sidste to
afdelinger efter Malta systemet) Grøn Serie består af tre løb forbeholdt amatører
den 24/9, 22/10 og 12/11. Der gives point i serien efter følgende skala: 13-11-9-8-7
samt 6 point til øvrige startende. Ved pointlighed gives der fordel til kusken med de
bedste placeringer (1-5) i serien. Derefter lodtrækning. Gavekort fra Charlottenlunds
Amatørklub på 3.000-2.000-1.000 kr. til de tre først placerede kuske i serien.
Ærespræmie til vinderens kusk. Dækken.
Duvils Serie – Amatørhandicap
3-14-årige. 2000 m. Voltestart. Præmier: 4.000-2.000-1.000-600-400-200 (6
præmier) Intet indskud. For heste med minimum 5 karrierestarter. Hestene sættes
op i løbet af formberegneren. Formberegneren fastsætter endvidere et pointtal for
alle heste, som vil blive brugt fremadrettet. (Malta systemet). Duvils Serie består af
tre indledende afdelinger og en finale. Der gives point i de indl. afd. efter følgende
skala: 13-11-9-8-7 samt 6 point til øvrige startende. I finalen har hestene med flest
point fra de indl. afd. startet. Ved pointlighed gives der fordel til hesten med de
bedste placeringer (1-6) i serien. Derefter lodtrækning. Kun heste der har startet i en
indl. afd. kan starte i finalen. Ærespræmie til vinderens kusk. Dækken. En sæk Duvil
Pace Power til ejeren af de seks først placerede heste.
Der køres 3 indledende afdelinger, hvor der ud over den normale præmie gives 1
sæk Duvil. I Finalen den 30. december får vinderen desuden 12 sække Duvil, nr. 2 får
8 sække og nr. 3 får 5 sække Duvil ud over penge- og ærespræmier.

Side 2 af 3

Charlottenlund Amatørforeningen

08.09.2016

Lundens Montemesterskab:
4-14-årige. 2000 m. Monté. Tillæg 20 m ved 140.001 kr., 40 m ved 450.001 kr.
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 (5 præmier) Indskud 400 kr. Vandrepokal
til vindende rytter (skal vindes 3 gange for ejendom), ærespræmie til vinderens ejer
og rytter. Dækken.

Materiale forsikring mm.:
Vi har på det sidste, desværre, haft en del uheld, hvilket giver anledning til en
præcisering af betingelserne for udbetaling af skadeserstatning, specielt under
hensyn til § 7 og 8 hvor der står:
 Der er ikke forsikringsdækning, hvis udstyret er af en sådan beskaffenhed, at
det ikke skønnes egnet til løbsbrug.
 Det forsikrede vurderes efter stand på dagen og alder, samt nypris.
Foreningen vil derfor, i løbet af efteråret gennemføre et syn af alle de vogne, som
vores medlemmer ønsker at anvende i løb. Ved synet vil derfor vogne over 2 år blive
angivet en værdi ved en eventuel totalskade, dette medfører også, at en eventuel
reparation af den pågældende vogn ikke kan overstige totalskadeserstatningen.
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