Venskabsturnering i Breddeaktiviteter
Propositioner 2019 - Distrikt 2
24. februar
2019

Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub, Digelsvej 1, 3480 Fredensborg.
Tilmeldingsfrist: 15. februar 2019. Indbetaling til reg. 2415 konto 0721902412.

24. marts
2019

Hesselrød Rideklub, Langstrupvej 9, 3480 Fredensborg.
Tilmeldingsfrist: 15. marts 2019. Indbetaling til reg. 6301 konto 0002016066.

7. april
Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub, Digelsvej 1, 3480 Fredensborg.
2019
Tilmeldingsfrist: 29. marts 2019. Indbetaling til reg. 2415 konto 0721902412.
Dommere:
Kvadrille/Pas de deux Astrid Arndt
Ponygames
Susanne Petersen
Stilstafet
Anne Donatsky
Klasse

Disciplin

Åben for:

1

Kvadrille afd. A

Halvdelen af rytterne på holdet må ikke have opnået højere end 55
% i dressur sværhedsgrad 1 eller højere for heste og sværhedsgrad
2 eller højere for ponyer ved min. C stævner i det indeværende år
samt de to tidligere år. Det er tilladt at ride med elastikchambon eller
martingal.

2

Kvadrille afd. B

Alle.

3

Pas de deux afd. A

Ryttere, der ikke har opnået højere end 55 % i dressur for heste i
sværhedsgrad 1 eller højere og for ponyer sværhedsgrad 2 eller
højere ved min. C stævner i det indeværende år samt de to tidligere
år. Det er tilladt at ride med elastikchambon eller martingal.

4

Pas de deux afd. B

Alle.

5

Ponygames afd. A

Rytterne må max. fylde 14 år i det stævne år hvor landsdelsdagene
afholdes. Min.3 af rytterne må ikke tidligere have vundet ponygames
til Landsfinalerne. De deltagende ryttere må ikke have deltaget i
Mounted Games stævne. Rytterne skal være startberettigede ved
tilmeldingsfristen.

6

Ponygames afd. B

Alle.

7

Ponygames afd. C

Ryttere, der fylder min. 30 år i dette stævneår afholdes eller ryttere
uanset alder som rider på hest på min. 155 cm.

8

Stilstafetspring afd. A

Ryttere, der ikke har startet i sværhedsgrad 1 eller højere i spring og
military i det indeværende år samt de to tidligere år. Højst en af
rytterne på holdet må fylde 14 år i det år Landsdelsdagene afholdes
eller være ældre. Åben for alle heste og ponyer. Højst en af rytterne
på holdet må have deltaget på et vindende hold i stilstafetspringning
til Landsdelsfinaler.

9

Stilstafetspring afd. B

Alle ryttere, heste, pony kat I og pony kat II. Et stafethold består af 3
ekvipager. Hver rytter springer 8-12 spring.

Stævnebemærkninger:
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●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Se hvor stævnerne afholdes øverst og hvortil betalingen skal ske.
Venskabsturneringen er åben for følgende klubber: FHSR, NØR, SØG, MMR, HES. Hvis
andre klubber er interesseret i at deltage, rettes henvendelse til kontaktperson.
Startgebyr: 75 kr. pr. ekvipage uanset holdets størrelse. Skriv navn og klub på
indbetaling. Efteranmeldelse: 100 kr. pr. ekvipage.
Tilmelding: Holdleder tilmelder holdet samlet til suspetersen@hotmail.dk inden for
ovenstående tilmeldingsfrist. Husk at skrive alle rytteres fulde navne, hestenes navne
samt hvilken klasse, der tilmeldes.
Afvikling af discipliner.
○ Kvadrille + pas de deux: Et hold består af 4, 6 eller 8 ekvipager i kvadrille og i
pas de deux-par består et hold af 2 ekvipager. Der kan vælges enten at ride
både obligatorisk program samt kür elller kun at ride obligatorisk program. Se
programmer til kvadrille og pas de deux på Dansk Rideforbunds hjemmeside.
○ Ponygames: Et hold består af 3 til 5 ekvipager. Der rides 2 heat i 4 lege. Der
konkurreres i følgende lege ved de 3 stævner:
Afd. A: Slalom, vadested, flagstafet, flyt to flag, flyt to krus, boldstafet, bord dæk
dig, stable bægre, kræmmerhus, ring på kegle, ringridning, postkasse.
Afd. B: Ballonsprængning, basket, hula hop, parslalom, værktøjskasse,
ærteposeræs, sponsorleg, slalom, flagstafet, flyt to krus, bord dæk dig, ring på
kegle.
Afd. C: Slalom, ballonsprængning, flagstafet, flyt to flag, flyt to krus, boldstafet,
bord dæk dig, stable bægre, kræmmerhus, ring på kegle, ringridning, postkasse.
○ Stilstafetspring: Et hold består af 3 ekvipager. Der rides 2 omgange. Hver rytter
springer 5-7 spring.
Hver hest må max. starte 2 klasser, dog ikke samme klasse. Hver rytter må starte
ubegrænset antal klasser, dog ikke samme klasse.
Ved få tilmeldte i en klasse, kan klasserne sammenlægges.
Program sendes ud til holdlederne senest 3 dage inden stævnet.
Ved sidste venskabsstævne uddeles pokal til mest vindende klub i hver klasse.
Al kontakt og spørgsmål rettes til Susanne Petersen, suspetersen@hotmail.com, tlf.
21482119.
Klubberne hæfter ikke for sygdom eller skade på heste eller ryttere.

