
Retningslinjer for afholdelse af stævner under MGA-DK 
 
Alle mounted games stævner i Danmark afholdes af MGA-DK, disse stævner bliver 
arrangeret af et stævneudvalg nedsat af MGA-DK, evt. I samarbejde med det 
afholdende sted. Stævneansvarlig meddeles på proportionerne.  
 
Tilmelding skal foregå til staevnetilmelding@live.dk inden for tidsfristen herfor. 
Tilmeldingen er kun gyldig hvis den indeholder navnet på stævnet, fulde navn på 
rytter, navn og alder på pony.  
 
Lodtrækning sker af et bestyrelsesmedlem 2-4 dage før stævnet og vil IKKE være 
offentlige. Lodtrækningen vil umiddelbart herefter være tilgængelig på nettet. Fra 
2013 foregår samtlige lodtrækninger ved hjælp af GAMESPRO. 
 
Der er til hver stævne nedsat en kontaktperson fra bestyrelsen, hvortil medlemmer 
kan henvende sig ved tvivl, klager eller andet vedr. Stævnet.  
 
Udarbejdelse af propositioner sker af stævneudvalget under MGA-DK. 
 
Stævneudvalget fastsætter startgebyr. 
 
Stævneudvalget er forpligtiget til arbejde ud fra både økonomisk bæredygtighed 
samt udbredelse af sporten i hele landet.  
 
Stævneudvalget skal sørge for at stævnerne afholdes på en forsvarlig bane, således 
at risiko for skader på både ryttere og ponyer er minimal. En bane må ikke være så 
våd at ponyen synker i og må ikke være så hård at enhver rytter ikke kan træde en 
pæl i på egen hånd. En bane skal være sikker både i længde og bredde, således at 
risikoen for sammenstød mm er så minimal som muligt. 
 
Stævneudvalget skal sørge for passende toilet forhold.  
 
Det er den enkelte ejer at stedet hvorpå stævnet afholdes der bestemmer priser på 
bokse. MGA-DK vurderer om prisen findes rimelig før en aftale godkendes. 
 
Camping må IKKE koste medlemmerne noget, dog kan der tages betalt for strøm. 
 
Stedet får sine reelle udgifter dækket f.eks. brændstof, strøm osv af MGA-DK.  
 
Stævneudvalget søger at skaffe national eller international dommer til alle stævner, 
men skal dog vurdere hvert enkelt stævne og økonomien for dette. 
 
Stævneudvalget har ret til at aflyse et stævne såfremt der ikke er nok tilmeldinger. 
For hold stævner gælder det minimum 8 tilmeldte hold. Par stævner min 12 
tilmeldte par. Individuelt 12 ryttere. For mesterskaber gælder der at disse KUN 
afholdes såfremt der er nok deltagere til minimum 2 finaler.  
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I A finaler rides der minimum på 5 baner. Alle andre finaler skal indeholde minimum 
3 par, hold, equipager.  
 
Afholdelse af ALLE ryttermiddage sker under MGA-DK. Evt. Overskud går til MGA-DK 
med mindre andet er bestemt af MGA-DK.  
Cafeteria under stævnet afholdes af MGA-DK og overskuddet herfra går til MGA-DK. 
Med mindre andet er bestemt. Det afholdende sted må meget gerne stå til rådighed 
med cafepersonale.  
Inden hvert stævne skal stævneudvalget kontakte det pågældende sted med en 
tidsplan samt spørgsmål til evt. faciliteter mm.  
 
Stævneudvalget fastsætter stævnedatoer i slutningen af det foregående år. Såfremt 
et sted skulle ønske at afholde et givent stævne skal de senest den 15. november 
kontakte stævneudvalget via email staevnetilmelding@live.dk  med en anmodning 
herom. Derefter vil stævneudvalget så vidt muligt fordele stævnerne på de steder 
der har anmodet, såfremt det findes økonomisk og sportsligt forsvarligt. 
Stævneudvalget forpligtiger sig så vidt muligt til at sørge for at stævnerne er fordelt 
over hele landet.  
 
Stævneudvalget/stævneansvarlig skal sørge for udstyr til banen.  
 
Såfremt der er ryttere fra andre lande eller ryttere langvejsfra har disse fortrinsret til 
evt. bokse og paddoxe.  
 
Der rides efter IMGA’s regelbog og MGA-DK’s retningslinjer for ryttere.  
 
Stævneudvalget aftaler deres arbejdsgang enten via møder, telefon eller emails og 
er forpligtiget til at underrette MGA-DK’s bestyrelse om evt. nye tiltag.  
 
Stævneudvalget lægger informationer om hvert enkelt stævne på hjemmesiden og 
sender så vidt muligt ud til de øvrige medlemslande under IMGA.  
 
Stævneudvalget forbeholder sig ret til at aflyse stævner i tilfælde af ekstremt dårligt 
vejr eller varsel om dette. Ligeledes i tilfælde af smitsomme sygdomme blandt dyr 
eller mennesker.  
 
Det er stedets ansvar at være dækket af gældende forsikringer. 
 
MGA-DK fraskriver sig et hvert ansvar i forbindelse med ulykke, sygdom eller tyveri.  
 
Opstår der utilfredshed med stævneudvalgets beslutninger kan der rettes 
henvendelse til den stævneansvarlige som er udvalgt af bestyrelsen for MGA-DK.  
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