Propositioner
Klubstævne den 11. maj 2019 på
Vendsyssel Køreforenings Kørecenter
Vester Hassingvej 39, Dronninglund.
Stævnet er åbent for medlemmer af køreselskaber tilsluttet Dansk Køre Forbund. Stævnet afvikles
efter gældende FEI reglement p.t. 11. udgave gældende fra 1. januar 2019 samt dansk tillæg af
januar 2019.
Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse stævnet ved for få tilmeldinger.
Der kan tilmeldes følgende spandtyper: 1-, 2- og 4 spand hest og pony.
Klasserne opdeles i:
Svær klasse
Middelsvær klasse
Let, Msv og Svær Derby klasser
Desuden kan der tilmeldes i klasserne:
National FEI Children: 1-spand pony, kusk 10 - 14 år
Junior klasse: 1-spand hest/pony, 2-spand pony, 4-spand pony, kusk 14 – 18 år
Arrangørerne forbeholder sig retten til at ændre klasseinddelingen såfremt der er færre end 3
deltager i en klasse.
Der kan tilmeldes i en eller to af de tre discipliner, i så tilfælde deltager man i konkurrencen i de
tilmeldte discipliner med placering i de gennemførte discipliner, men deltager ikke i det samlede
resultat.
Ponykategori I, II eller III skal angives ved tilmelding.
Hvis en kusk deler groom eller vogn med en anden deltager, skal dette så vidt muligt skrives på
tilmelding. VK forbeholder sig retten til at afvise deling af groom eller vogn, hvis dette medfører
gener for afvikling af stævnet.
OBS!! Det er et et-dagsstævne.
Officials:
Dressurdommer:
Dommer topper:
Stævneledelse:
Banebygger:
Resultatberegner:
Sekretariat:

Bitten Jensen
Jens Peter Pedersen
Heidi Kjærsgaard Nielsen / Oluf Sigh
Heidi Kjærsgaard Nielsen
Anne Grethe Nørgaard
Anne Grethe Nørgaard

Starttidspunkt: ca. kl 9:00, afhænger af deltagerantallet. Dressur og Forhindringskørsel køres om
formiddagen samme forspænding, Maraton køres efter middag.
Endelig program følger.
Dressur:
Gældende dressurprogrammer.
Svær klasse:
1-spand Hest
2-spand Hest
4-spand Hest
1-spand Pony
2-spand Pony
4-spand Pony

Program 3*BHP1/ 3*CHP1
Program 3*BHP2
Program 3*BHP4
Program 3*BHP1/ 3*CHP1
Program 3*BHP2
Program 3*BHP4

Middelsvær klasse:
Alle spandtyper

Program 7A

Der køres på 40x100m bane i svær og middelsvær klasse. Der vil være opvarmningsbane.
Let, Msv. og Svær Derby klasse:
Alle spandtyper Let derby klasse
Alle spandtyper Msv. derby klasse
Alle spandtyper Svær derby klasse
National FEI Children:
Junior klasse :

Nyt Program TR1
Program 3A
Program 4A

Ch P1
J (tidligere program 4A)

Der køres på 40x80m bane i national derby klasse samt i National FEI Children og Junior klasse.
Der vil være opvarmningsbane.
Forhindringskørsel (Topperkørsel):
Der vil være op til 20 forhindringer i Junior, Middelsvær klasse og Svær klasse. I National FEI
Children og Derby klasserne vil der være 15 forhindringer. Der køres på tid uden omkørsel. Bro kan
forekomme. Startrækkefølgen som i dressur. Der kan være reduceret portbredde i op til 5
forhindringer til vognbredde + 15 cm. (markeres med anden farve)
Hastigheder
Svær klasse og Junior:
4 spand hest / pony
2 spand hest / pony
1 spand hest
1 spand pony

240 m/min
250 m/min
250 m/min
260 m/min

National FEI Children, let og middelssvær Derby klasse:
Middelsvær klasse og Svær Derby klasse:

220 m/min
230 m/min

Maraton:
Deltager er selv ansvarlig for tidtagning på maratonruten og registrering af evt. ventetid ved
forhindringerne (medbring selv stopure – 2 stk. anbefales).
Junior, Svær og middelsvær klasse:
Der køres A etape i junior, middelsvær og svær klasse.
På B-etapen er der indlagt 3 forhindringer, der køres 2 gange.
Længde og hastigheder:
Etape

Længde

A
B

Ca. 3,5 Km
Ca. 5 Km

Hastighed Km/t
Hest
Pony
I
14
13
13
12

II
12
11

III
11
10

National FEI Children
Der køres ikke A etape - 30 minutters obligatorisk opvarmning inden start på B etape.
På B-etapen er der indlagt 3 forhindringer.
Længde og hastigheder:
Etape

B

Længde

Ca. 3 Km

Hastighed Km/t
Hest
Pony
I
13
12

II
11

III
10

Let, Msv. og Svær Derby klasse:
Kører Derby i henhold til Dansk Køre forbunds reglement for Let, Msv. og svær derby klasser.
30 minutters opvarming er obligatorisk inden start på Derby etapen.
Reglement kan kan findes her:
http://koereforbund.dk/images/FEI_K%C3%B8rereglement_med_rettelser_fra_2019_p%C3%A5_d
ansk.pdf
Det danske tillæg kan findes her:
http://koereforbund.dk/images/Dansk_till%C3%A6g_til_FEI_reglement_g%C3%A6ldende_fra_1._
januar_2019.pdf
Der vil ikke blive samlet påvisning af rute eller forhindringer.
Derby/maratonruten kan rekognosceres til fods eller på cykel. Motorkørsel på ruterne i
skovområderne er ikke tilladt, maratonforhindringerne må kun inspiceres til fods, overtrædelse
medfører udelukkelse.

Andet:
Kusk og groom skal under maraton bære sikkert fastspændt beskyttelseshjelm og
sikkerhedsvest. Overtrædelse vil medføre udelukkelse. (Gælder under hele maratonen).
Alle kuske og grooms under 18 år skal altid bære sikkert fastspændt beskyttelseshjelm og
sikkerhedsvest, når de befinder sig på vognen. Overtrædelse vil medføre udelukkelse.
Ingen heste på gårdspladsen.
Uheld for såvel heste som kusk og det ansvar, der måtte følge deraf, er Vendsyssel Køreforening
uvedkommende. Det samme gælder tyveri.
Alle deltagere opfordres til at være opmærksomme på, at hestens ansvarsforsikring er ajourført.
Der dispenseres for afvikling af disciplinrækkefølge, samt lygter i dressur og forhindringskørsel.
Der dispenseres for vognbredde.
Debutant kuske kan få en rutineret kusk med som groom (husk af skrive det på
tilmeldingsblanketten).
Præmieoverrækkelse i kuskestuen ( tidspunktet afhænger af deltagerantallet)
Pris for deltagelse 11/5 2019:
Startgebyr for medlemmer af VK og andre køreforeninger under DKF.:

200,00 kr.

Gebyr spiltov pr. døgn. (husk 2 grimeskafter):
Boks leje pr døgn.
(kun begrænset antal bokse – tildeles efter først til mølle).
Boks og spiltov muges ud efter brug.

50,00 kr.
200,00 kr.

Cafeteriet vil være åben under stævnet.
Tilmelding senest 27. april 2019 til Line på vksekretaer@hotmail.com
Tilmelding skal ske på tilmeldingsblanket forefindes på VK’s hjemmeside (gå ind under
STÆVNER – TILMELDINGSBLANKETTER – TILMELDING KLUBSTÆVNE).
Husk at have indløst kuskelicens inden tilmelding. Se mere herom på hjemmesiden
http://www.koereforbund.dk/kuskelicens
Betaling skal foregå ved tilmeldingen – husk at opgive navn. Når betalingen er modtaget,
registreres tilmeldingen som endelig.
Husk at angive mailadresse på tilmeldingen.
Husk at angive dressur program på tilmelding.
Ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves dobbelt stævnegebyr.

Ved afbud efter 3/5-2019 refunderes startgebyret ikke.

Gebyr bedes indbetal på VK’s konto Sparekassen Vendsyssel reg. nr. 9070 Konto: 1627162266,
husk at påføre navn.

Med venlig hilsen.
Køreudvalget, VK.

