Propositioner til
Danmarksmesterskab for Fjordheste 2014
Tid: 1. - 3. august 2014
Sted: Rideklubben Birken, Herredsvejen 3,Skringstrup, 8832 Skals
Fjordhesten Danmark byder velkommen til Danmarksmesterskaberne 2014, 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) Dressur kørsel afholdes fredag.
Åbningsceremoni DM vil foregå fredag aften d. 1. august 2014 kl. 21.00 efter afsluttede
kørselsklasser.

Klasse 1

Dressur senior

Klasse 2

Dressur junior

Klasse 3

Spring senior

Klasse 4

Spring junior

Klasse 5

Kørsel 1-spand

Klasse 6

Kørsel 2-spand

Klasse 7

Allround

Klasse 1A: LA4A, 75 % går videre til klasse 1B
Klasse 1B: LA5A
Klasse 2A: LA1B, 75 % går videre til klasse 2B
Klasse 2B: LA1B
Klasse 3A: 80 cm med dobbeltkomb., met. B3, 75 % går
videre til klasse 3B
Klasse 3B: 85 cm med dobbeltkomb., met B1.2
Klasse 4A: 80 cm med dobbeltkomb., met. B3, 75 % går
videre til klasse 4B
Klasse 4B: 80 cm med dobbeltkomb., met. B1.2
Klasse 5A: Dressurkørsel 7A OBS Fredag
Klasse 5B: Marathon,A og B-etape
Klasse 5C: Forhindringskørsel middel + 20 cm
Klasse 6A: Dressurkørsel 7A OBS Fredag
Klasse 6B: Marathon ,A og B-etape
Klasse 6C: Forhindringskørsel middel + 20 cm
Klasse 7A: LB3B dressur
Klasse 7B: Spring 75 cm uden kombinationer, met. B3
Klasse 7C: Dressurkørsel 3A (1-spand) OBS Fredag
Klasse 7D: Forhindringskørsel let + 30 cm (1-spand)
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Opvarmningsklasser
For rytterne er der lavet åbne klasser, der kan benyttes som ”opvarmningsklasser”.
Lørdag den 02.08.
Klasse 8

Dressur:
Procentklasse,LA4A-LA5A-LA6A

Klasse 9

Procentklasse, LA1B-LA2B

Klasse 10

Spring:
70,80,90cm Alle mod Alle. Metode B0 Åben fra
80cm

Søndag den 03.08.
Klasse 11
Klasse 12

Dressur:
Procentklasse, LA1B-LA2B,
Procentklasse, LA4A-LA5A-LA6A
Spring:

Klasse 13
70,80,90cm Alle mod Alle. Metode B0 Åben fra
80cm

Klasserne er kun åbne for heste, der deltager i DM.
Om dressur
Dressuren rides på grus/sand. Bane A: 20 x 60 meter, Bane B: 20 x 40 meter.
Sporer er påbudt, pisk er ikke tilladt på konkurrencebanen.
Godkendt ride hjelm obligatorisk i alle klasser inklusiv finaleklassen.

Om spring
Spring og opvarmning foregår på grus/sand.
Om kørsel
I kørsel er kun 4-hjulede vogne med fast gummi tilladt. For 1-spand er det dog i
dressurkørsel og forhindringskørsel tilladt at køre med 2-hjulede vogne (fast gummi).
Dressurkørslen og forhindringskørslen foregår på græs. Alle discipliner kan/må køres i
maratonvogn, men medbringes der særskilt dressurvogn gælder det, at dressur og
forhindringskørsel SKAL køres i samme vogn.
Maratonkørslen sker på blandet underlag og terræn – også på offentlige veje. A etape er
5-8 km der køres 14 km i timen. B etapen er 6- 9 km der køres 13 km i timen. Der skal
køres i alt 6 forhindringer (faste eller væltbare) - minimum 3 forskellige, der i så fald køres
to gange.

Om allround
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Alroundmesterskab går på hesten. Hver hest kan derfor starte med forskellige
ryttere/kuske, en i hver disciplin.
I allround konkurreres der i 4 discipliner: dressurridning, spring, dressurkørsel og
forhindringskørsel. Krav til vogn: se Om kørsel.

Om startret/antal starter
DM er kun åben for danske statsborgere. Ryttere og kuske skal være medlem af
Fjordhesten Danmark, og hesten skal være optaget på startret-listen.
Hver hest må maksimalt gå 7 klasser på stævnets 3 dage eller 5 klasser på 2 dage i
henhold til sportsreglementet.
Hver rytter/kusk må kun starte én gang i hver finale, i de øvrige klaser må hver rytter/kusk
starte to gange med forbehold for max starter.
Se i øvrigt DM-reglementet.
Kvalifikationskrav:
Dressur: Senior LA5A med min. 60%, junior LA1B med min. 60%
Spring: junior 80 cm med max 4 fejl i hovedrunden - senior 85 cm med 4 fejl i hovedrunden
Allround og kørsel: i Allround 2014 skal man kvalificere sig i én valgfri disciplin, og fra 2015
skal der ske kvalifikation i to discipliner: én ridedisciplin og én køredisciplin.
Krav i disciplinerne:
Dressurridning: 60% i LB3
Dressurkørsel: 60% i 3A (eller højere)
Spring: max 4 fejl i højden 75 cm
Forhindringskørsel: max 2 bolde
Det er rytterens eget ansvar at sikre, at kvalifikationskravene er overholdt og dokumenteret
ved anmeldelsen.
Kvalifikationsperiode: 2012 og 2013 indtil 28. juni 2014.

Om hestepas og stamtavler
For at kunne deltage i DM skal hesten være min. 5 år (6 år i seniordressur) og være en
fjordhest af ren race med hestepas udstedt af Videncentret for Heste eller anden
tilsvarende udenlandsk organisation. Hestens afstamning skal opfylde kravene til
optagelse i hovedafsnittet, dvs. bordeaux hestepas (eller blåt hestepas med fuld
afstamning. Blå pas med fuld afstamning er udstedt før 2004).
En hest kan kun starte én gang i hver disciplin, dvs. ikke både junior og senior.
se nærmere i Sportsreglementet og DM-reglementet.
Hestens originale papirer/pas samt gyldigt vaccinationskort skal medbringes til stævnet og
fremvises på forlangende.

Om juniorer
Man er junior til og med det år, hvori man fylder 18.
En junior kan/må godt vælge at starte som senior (valget gælder for hele DM).
En ekvipage kan ikke både starte som junior og senior.
I kørsel skelnes der ikke mellem junior og senior, dog skal kusken være fyldt 14 år ved
stævnestart.

Anmeldelse
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Anmeldelsen sendes til Anette Jensen, Nørreballe 48, 8832 Skals
Mail: Rideklubbenbirken@gmail.com
Hesten skal være oprettet på Startret-listen (se www.fjordhest.dk, Sport 2014).
Der modtages ikke efteranmeldelser.
Overordnet startoversigt vil være tilgængelig på www.fjordhest.dk senest 1 uge før
stævnestart. Starttider vil være tilgængelige senest den 31. juli 2014 kl. 20.00 på
www.fjordhest.dk. Betalinger for stævnegebyr og opstaldning mv. sker sammen med
anmeldelsen og overføres til konto reg.nr. Kontonr. 9261 3050783927I tekstfeltet
skrives ”DM” samt deltagernavn.

Anmeldelsesgebyrer
DM: dressur (junior og senior)
DM: spring (junior og senior)
DM: kørsel
DM: allround
Opvarmningsklasser

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

350,00
350,00
350,00
350,00
70,00

Opstaldning
Der er mulighed for opstaldning i bokse eller faste spiltove fra torsdag aften kl. 19.00 af
hensyn til kuskene og indtil søndag to timer efter præmieoverrækkelserne. Rytterne
opfordres dog til ankomst i løbet af fredag den 1 august såvidt muligt. Har du behov for
opstaldning udover dette, beder vi dig skrive det på anmeldelsesblanketten. Boksene
strøes med halm. Deltagerne muger selv ud under stævnet. Slutudmugning v/Birken.
Har du brug for at din hest skal stå på spåner, bedes du anføre dette på
tilmeldingsblanketten.
1 balle spåner koster 90 kr., som betales på stedet direkte til Birken.
Deltagerne medbringer foder til hestene.
Boks (med halm)
Fast spiltov (med halm)

Kr. 800,00
Kr. 400,00

Bespisning
Birkens cafeteria vil være åbent fra fredag kl. 16.30 og herefter under stævnet. Yderligere
information følger.

Camping
Der er mulighed for at campere på stævnepladsen.
Bestilles og betales ved tilmelding.
Telt (uden el)
Campingvogn (med el)
Fest Lørdag (pr.person)

Kr. 50,00
Kr. 100,00
Kr. 150.00

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