
 

 

Find dit fastelavnstøj frem og kom og vær med til at skabe en hyggelig og sjov dag sammen med 

dine ride-venner på HJRK.  

Det er dog valgfrit om man ønsker at være udklædt, men der vil være præmier til de bedst 

udklædte 😉  

Om aftenen vil der være kostumefest, mere info om dette kommer senere. 

Dressur klasser: 

Dressur pony: Dressur hest: Dressur elev: 

LD1 -2 (bane B) 
LC1,2,3 (bane B) 
LB1,2,3 (bane B) 
LA1,2 (bane B) 
LA3,4 (bane B) 

LD1 -2 (bane B) 
LC1,2,3 (bane A) 
LB1,2,3 (bane A) 
LA1,2,3 (bane A) 
LA4,5,6 (bane A) 

LD1 – LD2 med trækker og/ 
eller opråber 
LD1 -2 (bane B) 
LC1,2,3 (bane B) 
 
 

For privatrytterne vil det være muligt at ride 2 programmer. 

Kontaktpersoner vedr. dressur: Elevryttere:  Enna, Caroline og Amanda 

                                              Privatryttere: Lucia og Hanne 

I tilfælde af sammenlægning af klasserne bruges følgende udligningskoefficienter for at udligne 

sværhedsgraden: 

Program Pony Koefficient Program Hest Koefficient 

LD 1 og 2 Ganges ikke LD 1 og 2 Ganges ikke 

LC 1,2 og 3 Ganges med 1,01 LC 1,2 og 3 Ganges med 1,01 

LB 1,2 og 3 Ganges med 1,02 LB 1,2 og 3 Ganges med 1,02 

LA 1 og 2 Ganges med 1,03 LA 1,2 og 3 Ganges med 1,03 

LA 3 og 4 Ganges med 1,04 LA 4,5 og 6 Ganges med 1,04 

 

Spring 

Spring Pony: LD* – MB* metode B4  

Spring Hest: LF* – LA* metode B4 

 

For privatryttere vil det være muligt at ride 2 klasser. 

Kontaktpersoner vedr. spring: Laura og Amanda       

I tilfælde af sammenlægning af klasserne, bruges følgende sværhedgradulering: 

Klasse Pony Koefficient Program Hest Koefficient 

LD  Fratrækkes 0 sekund LF Fratrækkes 0 sekund 

LC  Fratrækkes 1 sekund LE Fratrækkes 1 sekund 

LB  Fratrækkes 1,5 sekund LD Fratrækkes 1,5 sekund 

LA  Fratrækkes 2 sekund LC  Fratrækkes 2 sekund 

MB Fratrækkes 2,5 sekund LB Fratrækkes 2,5 sekund 

  LA Fratrækkes 3 sekund 
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Bemærkninger til Fastelavnsstævnet: 

➢ HUSK at skrive hvilke program / spring klasser du ønsker at ride på 

tilmeldingsskemaet. 

➢ Da dette er et internt stævne er eventuelle placeringer ikke pointgivende til 

championatet. 

➢ Der kræves ikke rytterlicens. 

➢ Udklasning iflg. DRF’s OUT regler for klubstævner er gældende. 

➢ Kontingent for 2018 skal være indbetalt. 

➢ Hvor intet andet er anført er DRF’s bestemmelser gældende. 

➢ Stævnet afholdes indendørs på Højris Rideklub. 

➢ Stævnet er kun åbent for medlemmer af Højris rideklub.  

➢ Hvis der er mindre end tre ekvipager i en klasse, kan den blive aflyst, eller lagt 

sammen med en eller flere andre klasser. 

➢ Alle som deltager i stævnet, forpligter sig til at hjælpe under stævnet.  

Har man ikke sat sig på som hjælper, får man ikke lov til at starte og et evt 

startgebyr bliver ikke tilbagebetalt. 

OBS: Alle der starter spring er forpligtet til at hjælpe med at sætte bane op og tage 

den ned. 

 

Indskud: 

Privat ryttere DKK 70,- pr start 

Elev ryttere uden part DKK 130,- (incl leje af elevhest) pr start 

Elev ryttere med part DKK 70,- pr start 

 

 

Startgebyret betales samtidig med anmeldelsen og indsættes på stævnekontoen: 

Reg. Nr.: 2760 Konto nr.: 6268414043 
 

Anmeldelsesfrist søndag den 18. februar 

Anmeldelse sendes på mail til hanmoeller@gmail.com - husk oplys rytter navn, hest 

og hvilke klasser der rides.  

Program og foreløbige starttider vil kunne ses på HJRK’s hjemmeside, samt Facebook 

siden ca en uge før. Faste starttider kan ses dagen før fra kl. 20.00. 

Alle ryttere skal bære godkendt hjelm og ryttere under 18 år skal bære godkendt 

sikkerhedsvest i alle springklasser. 

Yderlige ydelser: 

Der kan i begrænset omfang lejes bokse.  

Timepris 50,00 kr Dagspris: 250,00 kr 
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