Propositioner til
Danmarksmesterskab for Fjordheste 2017

Tid: 25.-27. august 2017
Sted: Rideklubben Birken, Herredsvejen 3,Skringstrup, 8832 Skals
Fjordhesten Danmark byder velkommen til Danmarksmesterskaberne 2017, arrangeret i
samarbejde med Rideklubben Birken, Midtjysk Køreselskab og lokalforeninger.
Stævnet er et R-stævne, godkendt af DRF, men er ikke pønalitetsgivende i DRF-regi.
Individuelt DM består af 2 runder (1. runde er kvalifikationsklasser, 2.runde er finaler).
Afholdes lørdag og søndag.
Allround DM består af i alt fire klasser: to rideklasser (dressur og spring) samt to køreklasser
(dressur og forhindringskørsel).
Åbningsceremoni DM vil foregå fredag aften d. 25. august 2017 kl. 20.30.

Dressur
senior
Dressur junior
Spring senior
Spring junior
All-round

LA4A
LA6A
LA1B
LA2B
85 cm met. A (1 runde)
90 cm met. A (1 runde i 85cm, 2. runde i 90cm) plus evt.
omspringning.
80 cm met. A (1 runde)
85 cm met A (1runde 85cm) plus evt. omspringning.
LB3A dressur
Spring 75 cm uden kombinationer, met. B3
Dressurkørsel 7A
Forhindringskørsel let + 30 cm

Opvarmningsklasser
For rytterne er der lavet åbne klasser, der kan benyttes som ”opvarmningsklasser”.
Lørdag d. 26.8

Søndag d. 27.8

Dressur:
Proccentklasse LA4A-LA5A-LA6A
Procentklasse LA1B-LA2B
Spring:
70,80,90 cm, Alle mod Alle. Metode
BO Åben fra 80 cm.
Dressur:
Procentklasse LA1B-LA2B
Procentklasse LA4A-LA5A-LA6A
Spring:
70,80,90 cm Alle mod Alle. Metode
B0 Åben fra 80 cm.

Om dressur:
Dressuren rides på sand. Bane A: 20 x 60 meter, Bane B: 20 x 40 meter.
Sporer er påbudt, pisk er ikke tilladt på konkurrencebanen.
Godkendt ridehjelm obligatorisk i alle klasser inklusiv finaleklassen.
Om spring:
Spring og opvarmning foregår på grus/sand.
All-round:
All-round mesterskabet går på hesten. Hver hest kan derfor starte med forskellige ryttere/kuske, en
i hver disciplin. All-round afvikles i 4-discipliner; Dressur ridning, spring, dressur kørsel, og
forhindringskørsel.
Det er tilladt at køre med 2 eller 4-hjulede vogne med fast gummi i dressur og forhindringskørsel.
Kørsel foregår på græs.
Om startret:
DM er kun åben for danske statsborgere. Ryttere og kuske skal være medlem af Fjordhesten
Danmark, og hesten skal være optaget på start-ret-listen.
Anmeldelse
Anmeldelsestidspunkt og gebyr for deltagelse skal fremgå af stævnepropositionerne.
Der meldes til via GO, sidste frist er 30. juli 2017.

Man bedes medbringe dokumentation for at man er startberettiget, da der vil blive foretaget
stikkontrol til stævnet. Kan dette ikke fremvises, bliver ekvipagen udelukket.

Anmeldelsesgebyr:
DM: Dressur (junior og
senior)

Kr. 450,00 kr

DM: Spring ( junior og
senior)

Kr. 450,00 kr

DM: All-round

Kr. 450,00 kr

Opvarmningsklasser

Kr. 80,00 kr

Opstaldning:
Der er mulighed for opstaldning i boks, incl halm, fra fredag eftermiddag kl. 16.00 d. 25. august.
Spåner kan købes til via GO. Husk selv at medbringe krybbe/spande til fodring og vand. Hø kan
købes på Birken ved at kontakte Jens 4027 4440.
Boks (med halm)

kr. 800,00 kr

Bespisning:
Birkens cafeteria har åbent under hele stævnet, og den berømte Birken burger kan selvfølgelig
også købes i teltet.
Camping:
Der kan camperes på stævnepladsen, bestilles ved tilmeldinge på GO.
Camping

Kr. 300,00kr

Fællesspisning lørdag
aften

Kr. 150,00
75,00

børn u/12 år kr.

Reglementer for afvikling af stævnet:
Dansk Rideforbund reglement
FEI’s reglement for kørsel inkl. Danske Tillægsregler
Fjordhesten Danmarks Sportsreglement (FSR)
DM-reglement
Fjordhesten Danmark og Rideklubben Birken hæfter ikke for uheld eller tyveri og det ansvar, der
måtte følge deraf for ryttere/publikum/hjælpere m.v.

