Gråsten Rideklub af 2004's
Fjordheste- & Haflingerstævne
5. marts 2016
Spring
Klasse 1

25 – 35cm (m. trækker eller opråb) – sløjferidning (se pkt.11)

Klasse 2

50– 60 – 70cm – met. B3

FJ-tour

Klasse 3

75 - 85 – 95cm – met. B3 – åben fra 95cm

FJ-tour

Klasse 4

80 – 90 - 100cm - met. A – åben fra 100 cm

FJ-tour

Dressur
Klasse 5
tilladt

LD1B + LD2B % - for børn til og med 12 år – trækker/opråb

Klasse 6

LC1B + LC2B + LC3B %

FJ-tour

Klasse 7

LB1B + LB2B + LB3B %

FJ-tour

Klasse 8

LA1B + LA2B +LA3B %

Fj-tour

Klasse 9

LA2A + LA4A %

FJ-tour

Klasse 10

LA5A + LA6A + PRI + PRT + PRM % - åben

FJ-tour

1. Stævnet er åbent for alle Fjordheste - dvs. heste med mindst tre generationers anerkendt
afstamning i passet (som er bordeaux eller blåt), sam '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) samt for Haflingere (stamtavle
ingen krav)!
2. Rytteren skal være medlem af en klub under DRF.
3. Stævnet afholdes af Gråsten Rideklub af 2004 på adressen: Gl. Aabenraavej 6, 6300
Gråsten.
4. Gyldigt vaccinationskort skal forevises på forlangende.

5. Der rides efter Fjordhesten Danmarks Sportsreglement – efter DRF's gældende udklasningsregler.
Bemærk at ryttere til og med udgang af deres 16. år skal følge DRF's regler vedr. længde af pisk,
sporer mm.!
6. I klasserne mærket FJ-tour samles der point til den landsdækkende fjordheste-turnering. Ryttere,
der er medlem af Fjordhesten Danmark, og som rider på heste optaget på Startretslisten, deltager
automatisk. Læs mere på www.fjordhest.dk
7. Sidste anmeldelse er 20. februar 2016 – og der anmeldes via DRF-GO!
8. Startgebyr er 60kr pr klasse/start.
9. Kontaktperson før og under stævnet er Alice B. Wigh, som kan kontaktes pr. mail på
alice@fjordhest.dk - eller sms på tlf. 25 77 67 37
10. Stævnesekretariatet har åbent en time før første start.
11. Klasse 1 rides som sløjferidning, hvor ekvipager, der gennemfører banen, modtager en roset.
12. Klasserne 2 ,3 og 4 gennemføres som ”alle mod alle” i forskellige højder – angiv hvilken højde
du vil starte. Det er muligt at starte 2 gange i samme klasse, dog i forskellig højde.
13. Dressurklasserne rides som procentridning, hvor ekvipagen med højeste % vinder klassen. Der
må startes 2 gange i samme klasse – dog i forskellige programmer (Husk at angive ønskede
programmer!)
14. Der gives rosetter til de placerede ekvipager.
15. Foreløbigt program kan ses fra fredag den 26. februar 2016 – og endelige starttider fra fredag den
4. marts 2014 på www.grr4.dk og www.live.rideforbund.dk
16. Resultaterne offentliggøres på klubbens hjemmeside umiddelbart efter stævnet, samt på
www.fjordhest.dk
17. Stævnet er godkendt af DRF, men ikke pønalitetsgivende i DRF.
18. Klubbens cafeteria har åbent under hele stævnet....

Vi glæder os til en hyggelig dag i de ”gule” hestes tegn!

