Stævne Fyn 3-4. Maj - 2014
Propositioner
Dressur: Lørdag
1

FJ-Tour

LD1 – LC3 B procentridning

2

FJ-Tour

LB1– LA1 B procentridning

3

FJ-Tour

LA2 – LA6 A ( OBS! Bane A) procentridning- Åben

4

FJ-Tour

LC3 – LB3 B procentridning - Junior

5

FJ-Tour

LC1 – LB1 B procentridning

6

FJ-Tour

LB1 – LA1 B procentridning

7

FJ-Tour

LA1 – LA4 B procentridning - Junior

8

FJ-Tour

LA2 - LA6 (OBS! Bane A) procentridning - Åben

Spring: Søndag
9

FJ-Tour

50-60-70cm alle mod alle metode: B0

10

FJ-Tour

55-65-75cm alle mod alle metode: S4

11

FJ-Tour

80-90-100cm alle mod alle metode: B3
100cm er åben for alle

12

FJ-Tour

85 – 95- 105 alle mod alle metode: B3
105cm er åben for alle

13

Fynsmesterskab
70-80-90-100-110cm alle mod alle metode: B1.2

14

Mønstringsklasse – Kvalifikation til Fjordhesten Danmarks
mønstringsfinale

Ved start i Fynsmesterskaberne gælder følgende:
1. At rytteren er bosiddende inden for den del af region Syddanmark, der tidligere hed
Fyns Amt.
2. At rytteren er medlem af Fynske Fjordheste.
3. At fjordhesten er af ren race med hestepas/stamtavle udstedt af Videncentret Hest eller
anden udenlandsk fjordheste organisation.
4. At hver rytter max. må starte en hest i hvert mesterskab.

Fynsmesterskab i spring:
Fynsmesterskab i spring vil foregå som de foregående år. Der bliver sprunget efter metode
B1.2.
Altså 2 hovedspringninger + 1 omspringning. Fejlene fra de to hovedrunder lægges
sammen. Fynsmesteren findes ved omspringning blandt de ryttere med evt. samme antal
fejl. Øvrige placerede, der ikke deltager i omspringning, placeres efter tiden i 2.
hovedrunde.
Uanset antal starter vil der altid være minimum 3 placeringer.
Fynsmesterskab dressur:
For at deltage i Fynsmesterskab dressur, skal man starte to dressurklasser fra LC3 og op
efter. Den ene klasse skal ligge i klasserne 1-4 & den anden i klasserne 5-8. Dette er
VIGTIGT! Grunden til dette er, at alle skal bedømmes ens. Eks. Kl.2 (LB2B) + Kl.6 (LB2B)
eller Kl.3 (LA2A) + Kl.8 (LA3). Resultaterne fra de to klasser vil blive lagt sammen. Den
med den højeste samlet procentsats er Fynsmester i dressur 2013.
Uanset antal starter vil der altid være minimum 3 placeringer.

Både for Fynsmesterskab spring & dressur gælder DRF O.U.T – regler.
Dressur for juniorer :
Klasse 4+7 er for alle vore Juniorryttere i Fjordhesten DK. Her kan man som juniorrytter
deltage på lige fod med sine jævnaldrende. Man er junior til og med det år man fylder 18.
Mønstringskonkurrence:
Klasse 13 er en mønstringskonkurrence. Der mønstres efter Fjordhesten Danmarks
mønstringsregler. Se Fjordhesten Danmark hjemmeside:
http://www.fjordhest.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=178&catid
=28
Ved deltagelse i mønstringskonkurrencen kan man bl.a. kvalificere sig til Fjordhesten
Danmarks Landsfinale i Mønstring. Der præmieres Danmarks bedste Fjordhestemønstrer.
Klassen vil blive dømt af en mønstringsdommer fra Fjordhesten Danmark.
Mønstringsklassen er en showklasse.
Der rides efter FSR (Fjordhesten Danmarks Sportsreglement)
Hvor intet andet er anført er DRF reglementet gældende.
Stævnet er godkendt af DRF
Stævnet afholdes af Rideklubben Krikkerne, i samarbejde med Fynske Fjordheste.
Stævnet afholdes på: Rideklubben Krikkerne´s baner - Krogager, 5853 Ørbæk
Indskud:
70 kr. pr. klasse, dog 200,- kr. for mesterskabsklasserne.
Kontonummer: 5960 804 3267 i Frørup Andelskasse
Det skal TYDELIGT fremgå på pengeoverførslen hvem rytter og hest er, samt

vedlægges kopi af kvittering for overførsel (Det er nok at vedhæfte den
som fil pr. mail)

Ved tilmelding skal det tydeligt fremgå, hvilket program eller højde der skal rides.
Tilmeldingen skal senest være os i hænde mandag den. 14 april, alle tilmeldinger herefter
betragtes som efteranmeldelser.
Efteranmeldelse modtages kun i det omfang tidsplanen tillader det – mod dobbelt indskud.
Tilmeldingen sendes til

Line Westergaard
Møllevej 18
5471 Søndersø
Eller pr. mail til:
Staevnefyn@hotmail.com
Framelding senest den. 1. maj – 2014
Program:
Starttider kan ses på www.fynske-fjordheste.dk fra den 2. maj- kl. 20.00.
FJ-Tour:
Ryttere, der er medlem af Fjordhesten Danmark og deltager med fjordheste med
stamtavle/hestepas, er automatisk med i den landsdækkende Fj-Tour, når de har fået
deres hest optaget på startretlisten. Læs mere på www.fjordhest.dk, Sport, 2013. I klasser
mærket med FJ-Tour kan der samles point.
Fjordheste uden papirer kan deltage i stævnet, dog kan de ikke deltage i
Fynsmesterskaberne og ikke samle point i FJ-Touren.
Kontaktperson inden stævnet:
Line Westergaard Tlf. 21766956
staevnefyn@hotmail.com
Der skal under hele stævnet rides med godkendt ridehjelm.
Alle springryttere skal anvende sikkerhedsvest til såvel opvarmning som konkurrence.
Både ridehjelm og Sikkerhedsvest skal opfylde DRF krav.
Rytterne skal møde reglementeret påklædt til præmieoverrækkelserne.
Præmieoverrækkelserne i mesterskabsklasserne forgår til hest umiddelbart efter klassen
afslutning.
På forlangende skal vaccinationskort forevises.
Fynske Fjordheste påtager sig intet ansvar for uheld, skader, sygdom, tyveri eller lignende
i forbindelse med stævnet, hverken overfor heste, personer eller ejendele.

Rytter information
Velkommen til Stævne Fyn 2014. Lørdag afvikles der dressur og søndag spring samt
mønstring.
Stævnet afholdes på krogager – 5853 Ørbæk. Det er her der parkeres uden trailer.
- Der parkeres med trailer på Skøtt´s parkeringsplads. Se afmærkning og P-skilte.
Adressen til parkering/aflæsning er: Ellestedvej 24 – Herrested - 5853

Ørbæk
- Husk at ryd op efter dig selv på P-pladsen.
-

ALT opvarmning foregår udendørs.

-

Lørdag opvarmes der på springbanen (grus) og søndag på dressurbanen.
Lørdag er der fælles præmieoverrækkelse efter klasse 4 og 8. Det foregår til fods
foran springbanen, dog ikke Fynsmesterskab Dressur – det er til hest.

-

Præmieoverrækkelse søndag foregår til hest umiddelbart efter klassens afslutning.

-

Der er rosetter og ærespræmier til alle placerede.

-

Der er 3 placeringer både i Fynsmesterskab Dressur og Fynsmesterskab Spring.
Cafeteriet har åben under hele stævnet.

-

Fynske Fjordheste påtager sig intet ansvar i form af skader, tyveri mm.

Vi ses til en super dejlig dag i det gule
selskab ☺

