HIMMERLANDSBLAKKENS SOMMERSTÆVNE 2017
Jysk mesterskab for fjordheste
Haflinger Sport Danmark & Dansk Frieser forbund inviteres
Afholdes i samarbejde med Arden Sports Rideklub d. 17/6-2017

DRESSUR

SPRING

Kl. 1: LD1-LD2 B % FJ

Kl. 11: 20-30 cm metode B0 FJ

Kl. 2: LC1-2-3 B % FJ

Kl. 12: 50 – 60 cm metode B0 FJ

Kl. 3: LC1-2-3 B % 4-ÅRS FJ

Kl. 13: 70 – 80 cm metode A FJ

Kl. 4: LB1-2-3 B % FJ

*Kl. 14: 90 – 100 cm metode B3 FJ

Kl. 5: LA1-2-3 B % FJ
Kl. 6: LA1-2-3 A % FJ

Kl. 15: (kun for fjordheste)

*Kl. 7: LA4-5-6 A % FJ

Jysk mesterskab Junior**

*Kl. 8: PRI-PRT-PRM A % FJ

65 - 95cm metode S4
(Højden springer i 5 cm intervaller
og 95 cm er åben)

Kl. 9: (kun for fjordheste)

Jysk mesterskab Junior

Kl. 16: (kun for fjordheste)

*LC1 B – LA4B

Jysk mesterskab Senior**

(LA5 A – PRM A)

65 - 95cm metode S4

Kl. 10: (kun for fjordheste)

(Højden springer i 5 cm intervaller

Jysk mesterskab Senior
*LC1 A – PRM A
OBS! Klasse 1 – 8 er tilladt at starte 2
gange, dog i forskellige programmer!!

og 95 cm er åben)

OBS! Klasse 11 – 14 er tilladt at starte 2
gange, dog i forskellige højder!!

HJÆLPERE
At holde stævne kræver en masse friske hjælpere – derfor vil det glæde os, hvis DU/I har tid til at
give en hjælpende hånd i 1 time eller 2 den pågældende dag.
Kontakt Rikke Sørensen Dahse tlf.nr. 26 23 65 55 eller skriv en note på jeres anmeldelse (HUSK
navn og tlf.nr.)

Stævnet afholdes:
Arden Sports Rideklub
Brovej 5, 9510 Arden
På udendørsbaner & Springning foregår på
græs

Tilmelding til stævnet:
Tilmelding sendes til:
Himmerlandsblakken@gmail.com

Indskud:

Indbetaling skal ske på: Reg. Nr.: 9812 Konto Nr.:
214 56 21030

Pr. alm. klasse: 70 kr.

HUSK: Navn på Rytter & Hest!!

Jysk Mesterskaber: 110 kr.

Indskud & evt. betaling for opstaldning skal
betales sammen med anmeldelsen! Er pengene
ikke modtaget ved sidste tilmeldingsfrist,
Betragtes dette som en efteranmeldelse!

(Der kan ikke eftertilmeldes i jysk
mesterskabsklasserne)

Sidste tilmeldingsfrist: 20/05-2017
Efter Anmeldelse kun så fremt tidsplanen tillader det,
140 kr. pr. klasse

ANMELDELSE ER FØRST GYLDIG NÅR
BETALING ER MODTAGET!!

Kontaktpersoner:
Rikke Sørensen Dahse – Tlf.nr. 26 23 65 55
Gitte Thygesen – Tlf.nr. 22 61 98 92
Info, program & resultater kan ses på
www.himmerlandsblakken.dk

Opstaldning & Camping:

Det endelige program kan ses på DRF live fra
Fredag kl. 18.00.

Der findes på stedet begrænset antal bokse &
spiltove, så det fungere efter først til mølle
princippet!

Vedr. Ridning:

De 100 kr. er taget i depositum for udmugning,
efterlades det lejede Pænt og Rent, vil beløbet
blive tilbagebetalt inden stævnets slut.
Der kan opstaldes fra kl 17.00 Fredag aften &
IKKE tidligere 
Der opstaldes i Halm, Hø skal selv medbringes.
Priser:
Boks: 400 kr. – inkl. Halm
Spiltov 250 kr. – Inkl. Halm
(De 100 kr. af beløbet er depositum)

Camping uden EL: 50 kr.
Der er ikke mulighed for EL

Ryttere skal være medlem af en klub under DRF
eller det pågældende avlsforbund.
Haflinger Rytterne skal være aktivt medlem af
HSDK & hesten optaget i Sportsregisteret
Fastspændt 3-punktsfæste ridehjelm er påbudt
overalt, uanset Rytterens alder, hvor Ryttere
færdes på hest!
Ved springning er sikkerhedsvest påbudt, uanset
Rytterens alder!
Rytterens alder afgør længden af sporerne,
Ryttere under 16 år, rider derfor efter reglerne for
ponysporer.

Hvem må starte: Fjordheste, dvs. mindst tre generationers anerkendt afstamning i passet (som er bordeaux
eller blåt), samt 'gule heste' med lysegrønt pas og ingen afstamning i pas eller delvis kendt afstamning
(avlshingst som far og en mor med kun kort kendt afstamning, passet kan være blåt eller lysegrønt),
Haflinger & Frieser
Gyldigt vaccinationskort skal på forlangende forevises. Der rides efter Fjordhestens Sport Reglement (FSR),
som kan findes på www.fjordhest.dk. Der hvor intet andet står er det DRFs reglement der er gældende.
Stævnet er ikke pønalitetsgivende i DRF.
Hver hest må max. 2 klasser i løbet af dagen & Der uddeles rosetter til alle placerede.
Ryttere, der er medlem af Fjordhesten Danmark, og deltager med fjordheste med anerkendt afstamning,
deltager automatisk i den landsdækkende FJ-Tour. Læs mere på www.fjordhest.dk – Sport – 2017.
Foreningen forbeholder sig ret til at sammenlægge/dele klasser ved for få/mange deltagere. Evt. afmelding
fra en klasse skal ske senest 1 time før klassens start. Alle ændringer koster et gebyr på 30,00 kr. Foreningen
forbeholder sig ret til at begrænse i den enkeltes tilmeldinger af planmæssige årsager efter samråd med
deltageren. Efteranmeldelse modtages kun så vidt tidsplanen tillader og kun mod dobbelt indskud. Dog er
det IKKE muligt af efteranmelde i kl. 9,10,15 & 16
Uheld for såvel heste som ryttere/hjælpere/publikum m.v. og det ansvar, der måtte følge deraf, er
Himmerlandsblakken uvedkommende. Det samme gælder tyveri.
Pladsen skal efterlades fuldstændig opryddet.
Der vil være et cafeteria som har åbent under hele stævnet
*klasse 7: LA6A er åben, klasse 8: er åben og klasse 14: er åben

Jyske Mesterskaber for Fjordheste 2017
Der afvikles Jysk Mesterskab i dressur & spring. For at deltage i Jysk mesterskab skal ekvipagen være
bosiddende i Jylland. Fjordheste med hestepas, udstedt af Landscentret Heste eller anden tilsvarende
udenlandsk organisation. Hestens afstamning skal opfylde kravene til udstedelse af bordeaux følpas (se FSR,
pkt. 3). Såfremt hestens afstamning kun opfylder kravene til udstedelse af blåt følpas, skal hesten være
kåringsbedømt og tildelt FJNnummer (hopper) eller et FJVN-nummer (vallakker). Generelt for Jysk
Mesterskab gælder at der minimum skal være 5 starter i klassen.
I spring kan/vil der forekomme kombinationer.
Der uddeles specielle Jysk Mesterskabs rosetter og alm. sponsorgaver.
Det er tilladt for rytteren at starte flere heste.
* Dressur afvikles i en samlet procentklasse, hvor sværhedsgrader ganges op efter koefficienttabel.
LC1-3 junior/senior x1
LB1-LB3 junior/senior x 1,02
LA1-LA2 junior x 1,04
LA1-LA3 senior x 1,04
LA3-LA5 junior x 1,06
LA4-LA5 senior x 1,06
LA6-PRM junior & senior x 1,08
LA5 -LA6- PRM rides disse programmer på A bane.
** Springningen afvikles i metode S4 da det er den mest retfærdige måde at afvikle den på da alle rider mod
alle ligesom i dressuren.

Out regler dressur: Har man redet 65% eller mere kan man ikke gå et program ned, dvs. har man redet
LB2 1 gang til 65%, må man ikke ride LB1

Out regler spring: Man starter den højeste klasse, man har gennemført til fjordheste stævne, D eller C
stævner. Springningen gennemføres fra 65cm-95cm i metode S4

