Fjordhestens Venner Kronjylland’s
35 års Jubilæumsstævne
Fjordhestens Venner Kronjylland indbyder til 35 års Jubilæumsstævne d. 1 oktober 2016 i Harridslev
Rideklub, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ
Mønstring
Kl. 1
Åbent for alle
Kronjyllands Cup klasse.
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Cup’en, kan også deltage i denne klasse.
Dressur
Kl. 2

LD1-2 procent B Børn maks. 13 år

Kl. 3
Kl. 4

Opråber/trækker er tilladt.
Kronjyllands Mini Cup klasse
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Mini Cup, kan også deltage i denne klasse
Det er muligt at starte to gange i denne klasse og opnå to placeringer, dog skal der
rides to forskellige programmer. Husk at skriv hvilket program, du ønsker at ride i
tilmeldingen.
LD2 B
Procentridning LC1-LC3 B

Kl. 5

Kronjyllands Cup klasse.
Kronjyllands Mini Cup klasse
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Cup’en eller Kronjylland’s Mini Cup, kan
også deltage i denne klasse.
Det er muligt at starte to gange i denne klasse og opnå to placeringer, dog skal der
rides to forskellige programmer. Husk at skriv hvilket program, du ønsker at ride i
tilmeldingen.
Procentridning LB1-LB3 B

Kl. 6

Kronjyllands Cup klasse.
Kronjylland’s Mini Cup
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Cup’en eller Kronjylland’s Mini Cup, kan
også deltage i denne klasse.
Det er muligt at starte to gange i denne klasse og opnå to placeringer, dog skal der
rides to forskellige programmer. Husk at skriv hvilket program, du ønsker at ride i
tilmeldingen.
Procentridning LA1-LA6 B
Åben for alle.
Kronjyllands Cup klasse.

Kl. 7

Kronjyllands Mini Cup klasse
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Cup’en eller Kronjyllands Mini Cup, kan
også deltage i denne klasse.
Det er muligt at starte to gange i denne klasse og opnå to placeringer, dog skal der
rides to forskellige programmer. Husk at skriv hvilket program, du ønsker at ride i
tilmeldingen.
Pas De Deux

Springning
Kl. 8
Bom på jorden met. B0**

Kl. 9

Opråber/trækker er tilladt.
Kronjyllands Mini Cup klasse
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Mini Cup, kan også deltage i denne klasse.
Krydsspring met. B0 ***

Kl. 10

Kronjyllands Mini Cup klasse
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Mini Cup, kan også deltage i denne klasse.
Spring, 50 cm - 60 cm, met. B3

Kl. 11

Kronjyllands Cup klasse.
Kronjyllands Mini Cup klasse.
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Cup’en eller Kronjyllands Mini Cup, kan
også deltage i denne klasse.
Det er muligt at starte to gange og opnå to placeringer, der skal dog rides to forskellige
højder. Husk at skriv hvilke højde, du vil springe i tilmeldingen.
Spring 70-80 cm, met. B3

Kl. 12

Kronjyllands Cup klasse.
Kronjyllands Mini Cup klasse
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Cup’en eller Kronjyllands Mini Cup, kan
også deltage i denne klasse.
Det er muligt at starte to gange og opnå to placeringer, der skal dog rides to forskellige
højder. Husk at skriv hvilke højde, du vil springe i tilmeldingen.
Spring, alle mod alle 80-90-100 cm, met. B3
Åben for alle
Kronjyllands Cup klasse.
Kronjyllands Mini Cup klasse
Equipager, der ikke deltager i Kronjyllands Cup’en eller Kronjyllands Mini Cup, kan
også deltage i denne klasse.
Det er muligt at starte to gange og opnå to placeringer, der skal dog rides to forskellige
højder. Husk at skriv hvilke højde, du vil springe i tilmeldingen.

* Kl. 7 Par De Deux: To ryttere rider LC2, LB2 eller LA1B
Hvor den ene rytter rider programmet rigtig, og den anden rider programmet spejlvendt. Det er med
udklædning og musik efter eget valg.

**Kl. 8 Bom på jorden, bommen ligger på jorden.
***Kl. 9 Krydsspring: Bommen er i skålene 50 cm og maks. 30 cm på midten af springet.

Kronjyllands Cup
For at deltage i Kronjylland’s Cup skal equipagen starte kl. 1 Mønstring, en valgfri dressurklasse der
indgår i Kronjylland’s Cup’en samt en valgfri springklasse, der indgår i Kronjyllands Cup’en.
Equipagen skal bestå af samme hest og rytter igennem alle 3 klasser dvs. kl. 1 Mønstring, en valgfri
dressurklasse der indgår i Kronjylland’s Cup’en samt en valgfri springklasse, der indgår i Kronjylland’s
Cup’en.
Equipagen skal starte den hidtige højeste dressur – og springklasse, de har været til start i.
Ved pointlighed vil det bedste springresultat være det der afgører hvilken equipage, der vinder.
Klasser, der indgår i Kronjyllands Cup’en:
- kl. 4 Procentridning LC1-LC3 B
- kl. 5 Procentridning LB1-LB3 B
- kl. 6 Procentridning LA1-LA6 B
- kl. 11 Spring, 50 - 60 cm, met. B3
- kl. 12 Spring 70-80 cm, met. B3
- kl. 13 Spring 90-100 cm, met. B3

Kronjyllands Mini Cup
For at deltage i Kronjylland’s Cup skal equipagen starte en valgfri dressurklasse der indgår i
Kronjylland’s Cup’en samt en valgfri springklasse, der indgår i Kronjyllands Cup’en.
Equipagen skal bestå af samme hest og rytter igennem alle klasser dvs. en valgfri dressurklasse der
indgår i Kronjylland’s Cup’en samt en valgfri springklasse, der indgår i Kronjylland’s Mini Cup’en.
Ved pointlighed vil det bedste springresultat være det der afgører, hvilken equipage, der vinder.
Rytteren må maks. være fyldt 13 år i 2016, for at indgå i Kronjylland’s Mini Cup.
Klasser, der indgår i Kronjylland’s Mini Cup’en:
- Kl. 2 LD1-2 procent B Børn maks. 13 år
- Kl. 4 Procentridning LC1-LC3 B
- kl. 5 Procentridning LB1-LB3 B
- kl. 6 Procentridning LA1-LA6 B
- Kl. 9 Bom på jorden met. B0
- Kl. 10 Krydsspring met. B0
- kl. 11 Spring, 50 - 60 cm, met. B3
- kl. 12 Spring, 70 - 80 cm, met. B3
- kl. 17 Spring 90-100 cm, met. B3

Generelle bestemmelser
Stævnet er åbent for fjordheste, dvs mindst tre generationer anerkendt afstamning i passet (Bordeaux
eller blåt pas) samt gule heste med lysegrønt pas og ingen afstamning i pas eller delvis afstamning i
pas (Far er godkendt avlshingst eller mor med kun delvist anerkendt afstamning (Blåt eller lysegrønt
pas).
Stævnet er godkendt af DRF. Der ses bort fra hestens stangmål.
Ryttere skal være medlem af DRF. Medlemskab skal kunne fremvises på forlangende.
Mønstring
Pisk er tilladt
Det er tilladt at bære ridehjelm under mønstring.
Dressur
I LD – og LC klasser er der frit valg mellem pisk og sporer eller ingenting.
I LB1 og klasser derover er sporer påbudt og pisk ikke tilladt.
Springning:
I alle springklasser og ved opvarmning til disse skal alle ryttere benytte en godkendt sikkerhedsvest.
Sikkerhedsvesten skal sidde korrekt og være tilpasset rytteren.
Der er frit valg mellem pisk og/eller sporer eller ingenting.
OUT-reglerne er gældende ved stævnet.
Godkendt ridehjelm er påbudt overalt, hvor ryttere færdes til hest – uanset rytters alder!
Vacinationsattest skal kunne fremvises.
Der rides efter DRF’s dressurprogrammer fra 1. januar 2014. I alle programmer hvor der skelnes
mellem pony og hest, rides der som hest.
Hver hest må starte 2 klasser samt 1 mønstringsklasse.
Ved for få tilmeldinger i en klasse kan der ske sammenlægninger eller aflysning efter sammenråd med
de tilmeldte i klasserne.
Alle præmieoverrækkelser foregår til hest og rytteren skal være reglementeret påklædt.
Dressur afvikles indendørs. Mønstring, springning samt opvarmning foregår udendørs.
Rideklubbens velassorterede cafeteria holder åbent under hele stævnet.
Indskud
Mønstring pr. start
Dressur og spring pr. start
Kronjylland’s Mini Cup (En dressurklasse og en
springklasse)

50 kr.
70 kr.
150 kr.

Kronjylland’s Cup (en dressurklasse,sprinklasse 200 kr.
og mønstring)
BEMÆRK tilmeldingen er kun gyldig sammen med betalingen.
Efteranmeldelse
Mønstring, Dressur og Spring
95 kr.
Der kan kun efteranmeldes, hvis tidsplanen kan overholdes.
Opstaldning
Spiltorv
70 kr.
Boks
150 kr.
Staldpladser tildeles i anmeldelsesorden. Der er et meget begrænset antal bokse, hvor hopper med
føl og hingste har fortrinsret. Det forventes at man afleverer spiltorvet/boksen, som man modtog den.
Tilmelding
Tilmelding skal udfyldes på DRF’s tilmeldingsblanketter og sendes til:
Morten Steen
Søholmene 5
8920 Randers NV
Eller på mail til fvkstaevne@gmail.com
Betaling foregår på foreningens konto:
Reg. nr: 9324
Konto nr: 3240009721
HUSK navn på betalingen
Vedlæg kvitteringen fra overførelsen i mailen.
Tilmeldingsfrist: 8 september 2016
Programmet kan finde på Fjordhestens Venner Kronjylland’s hjemmeside ca. 1 uge før stævnet.
Spørgsmål vedr. stævnet kan rettes til Line – 23 48 69 50
Framelding skal ske en time før klassens start.
Sidste frist for tilbagebetaling af startgebyr ved framelding er 24. september.

