Invitation til Knabstrupperforeningen for Danmark
stævne med Sjællandsmesterskab i Dressur og Spring
Afholdes Søndag d. 30.09.2018
Dressur for Pony og Hest
Klasse 1: LD Procentklasse (LD1 og LD2). Klassen rides som en sløjfeklasse. Dvs.
alle der rider over 60 % modtager en roset/præmie.
Klasse 2: Sjællandsmesterskab Pony og Hest LC1-LA6 Procentklasse. B-bane
afvikles først, derefter A-bane. Resultatet ganges med koefficient alt efter
sværhedsgrad.
Klasse 3: Showklasse. Indholdet i denne klasse er op til den enkelte equipage. Man
har som enkelt equipage 5 min på banen, og er man 2 equipager eller derover, har
man 8 min. Eksempler på muligheder i denne klasse: Kür, dressur for lange liner,
kvadrille, pas de deux m.m. Alt er tilladt inkl. Bidløs optømning og kandar. Da denne
klasse ikke er omfattet af OUT-reglerne, kan equipager ride programmer, som man
ellers er udklasset af. Klassen rides som en sløjfeklasse. Klassen skal stadigvæk følge
DRF’s regler for optømning i de forskellige sværhedsgrader.
Spring for Pony og Hest
Klasse 4: Showklasse - bom på jord – pony/hest. Trækker er tilladt. Klassen kan også
bruges som agility, hvor man løber med hesten/ponyen for hånd. Desuden kan denne
klasse også bruges til portkørsel med vogn.
Klasse 5: 40 cm - 60 cm metode B0 – pony/hest.
Klasse 6: Lille tur 70 cm – 90 cm metode B3 – pony/hest.
Klasse 7: Store tur – Sjællandsmesterskab LC / LB2** metode B3 – pony (LC 8070-60 cm / LB2**90/80/70 cm) / hest (LC 100cm / LB2** 110 cm) – afvikles således
at man skal starte den højeste springhøjde ekvipagen har gennemført indenfor de
sidste 2 år.

Almindelige bestemmelser:
1. Arrangementet afholdes på Vindinge Rideklub, Mosestykket 21, 4000
Roskilde.
2. Stævnet (R) er åben for ekvipager hvor rytter er medlem af
Knabstrupperforeningen for Danmark og Rytterforeningen og hvor hesten er af
racen knabstrupper.
a. Mesterskabsklasserne i dressur og spring er åben for medlemmer af
Knabstrupperforeningen for Danmark og Rytterforeningen, som er bosat
på Sjælland og øerne.
b. Ved tilmelding af heste/ponyer, som ikke er født ind i
Knabstrupperforeningens avlsprogram eller kåret heri, skal der
medsendes billeder af hesten/ponyen fra begge sider. Heste med ukendt
afstamning som har pintopræg kan ikke deltage.
3. Sidste tilmelding er d. 20. September 2018.
4. Frameldingsfrist: 25. september 2018
5. Stævnet afholdes udendørs, dog med indendørs opvarmning til dressur
klasserne.
6. Indskud:
a. 125 kr. pr klasse
7. Framelding: Hvis man framelder efter tilmeldning men før sidste
frameldingsfrist vil man få selve indskuddet 100% retur minus 50 kr.
i ekspeditionsgebyr. Ved framelding efter sidste frameldelsesfrist vil man ikke
kunne få sit indskud retur uanset årsag.
8. Hver hest må max starte 2 klasser.
9. I både spring og dressur rides der efter OUT-reglerne, undtagen klasse 3.
10. Præmier / Rosetter: Der tildeles deltagerrosetter for hver equipage, selvom
equipagen deltager i flere klasser, tildeles 1 roset. Der er først
præmieoverrækkelse når alle dressur- og springklasser er afsluttet. Der rides
om følgende vandrepokaler: Fighterpokalen ”Dagens værste tur”, Årets
Kylling, Årets Debutant, Bedste Dressurhoppe, Ergo’s Cup til Bedste
Dressurvallak og PowerCup til Bedste Springvallak. Arrangøren uddeler
vandrepokalerne.
11. Arrangøren forbeholder sig ret til at aflyse eller sammenlægge klasser ved for
få starter, og equipagen vil så få tilbudt start i den klasse, der lægger tættest på
den tilmeldte. Hvis der er ponyer nok til start, deles springklasserne i pony og
hest. Alle springklasser afvikles fortløbende.
12. Skriftlig anmeldelse til Kamilla Sørensen på mail:
kamilla.soerensen@hotmail.com. Hun kan kontaktes på sms 60 15 79 64,
hvorefter hun ringer tilbage eller på ovenstående mail. På
anmeldelsesblanketten skal følgende oplysninger fremgå: Hestens/ponyens

navn, registrerings-/kåringsnummer, fødselsdato, hestens/ponyens afstamning:
mor, far og morfar (hvis kendt), hestens/ponyens ejer og rytter, medlemsnr., og
klasser der ønskes deltagelse i. På anmeldelsen skal det også oplyses om der er
tale om hest eller pony, og hvilken højde man ønsker at starte i
springklasserne.
13. Betaling skal ske til: Reg. Nr. 0539 Konto nr. 0000 249 745. Husk tydelig
identifikation på betalingen. Betaling af medlemskab af Rytterforeningen
betales til kasserer Tina Brodersen på
kassererknabstrupperforeningen@gmail.com.
14. Stævneledelsen forbeholder sig ret til ændringer og eventuelle aflysninger.
Deltagelse i Knabstrupperforeningen for Danmarks og Vindinge Rideklubs
arrangementer sker på eget ansvar og risiko, og foreningen eller rideklubben
kan ikke gøres ansvarlig for tab, overlast og skader, hverken direkte eller
indirekte, som følge af eller tilfældigt opstået i forbindelse med arrangementet.
15. Stævneansvarlig: Maj-Britt Dragsdal, tlf. 23 70 50 73, telefontid mellem 17-19
eller på mail neubran@hotmail.com.

