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FKR’s Klubstævne i spring 7 – 8 december 2013 
 

Lørdag  d. 7 december 2013. 
 
Hest og pony Kat I, II, III 
Klasse 1. BOM-klasse 40 cm.. Metode B0.  
Åben for alle 
 
Hest og pony Kat I, II, III 
Klasse 2. BOM-klasse 50 cm.. Metode B0.  
Åben for alle 
 
Hest og pony Kat I, II, III 
Klasse 3. Julemandens BOM-klasse 60 cm. Metode B0.  
Åben for alle som er udklædt, som julemand eller nisse. 
 
Hest og pony Kat I, II, III 
Klasse 4. BOM-klasse 70 cm. Metode B0  
Åben for alle 
 
Hest og pony Kat I, II, III 
Klasse 5. BOM-klasse 80 cm. Metode B0.  
Åben for alle 
 
Pony Kat I, II, III 
Klasse 6. LE. Metode B4 eller B3 
Åben for ekvipager der ikke har placering i LC eller højere i 2013 
 
Pony Kat I, II, III 
Klasse 7. LD. Metode B4 eller B3 
Åben for ekvipager der ikke har placering i LB eller højere i 2013 
 
Pony Kat I, II, III 
Klasse 8. LC. Metode B4 eller B3 
Åben for ekvipager der ikke har placering i LA eller højere i 2013 
 
Pony Kat I, II, III 
Klasse 9. Klubmesterskab Metode B12 
Åben for : Se Pkt. under særlige bestemmelser 
 
 
 
 
 
 
 



 FKR’s Klubstævne i spring d. 7 – 8. december 2013 
 

2 

Søndag  d. 8. december  2013 
 
Hest og Pony Kat I, II, III 
Klasse 10 BOM-klassse 40 cm. Metode B0.  
Åben for alle 
 
Åben for ekvipager der ikke har placering i LC eller højere i 2013 
 
Hest og Pony Kat I, II, III 
Klasse 11. BOM-klassse  50 cm. Metode B0 
Åben for alle 
  
Åben for ekvipager der ikke har placering i LB eller højere i 2013 
 
Hest og Pony Kat I, II, III 
Klasse 12. BOM-klassse  60 cm. Metode B0 
Åben for alle 
.  
Åben for ekvipager der ikke har placering i LA eller højere i 2013 
 
Hest og Pony kat. I, II, III 
Klasse 13. BOM-klassse  70 cm  Metode B0.  
Åben for alle 
 
Hest og Pony kat. I, II, III 
Klasse 14. BOM-klassse  80 cm  Metode B0.  
Åben for alle 
 
Hest 
Klasse 15 LE. Metode B3.  
Åben for ekvipager der ikke har placering i LC eller højere i 2013 
 
Hest 
Klasse 16. LD. Metode B3.   
Åben for ekvipager der ikke har placering i LB eller højere i 2013 
 
Hest 
Klasse 17. LC. Metode B4.  
Åben for ekvipager der ikke har placering i LA eller højere i 2013 
 
Hest 
Klasse 18. Klubmesterskab  Metode B12 
Åben for : Se Pkt. under særlige bestemmelser 
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Almindelige bestemmelser:  
 

1. Stævnet afholdes Faxe Ridecenter, Holteskovvej 8, 4640 Faxe.  

2. Stævnet afholdes indendørs i ridehus (20 x 60 m) og opvarmning foregår i det 
lille ridehus (20 x 40 m) eller udendørs ridebane (20 x 40 m), alt efter hvordan 
vejret er. ALLE baner er med Walber bund. 

3. Stævnet er åbnet for alle distrikter.   

4. DRF’s reglement med de seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er 
anført. Endvidere er distriktsbestemmelser for distrikt 5 gældende. 

5. Seneste rettidige anmeldelsesfrist er 28. november 2013 
6. Anmeldelse sker via online-tilmelding på www.portal.rideforbund.dk.  

Betaling sker samtidig.  
7. Ved anden form for tilmelding opkræves et gebyr på 50 kr. indenfor 

anmeldelsesfristen. 
8. Indskud er 80 kr. pr. klasse. Efteranmelding kan ske i det omfang tidsplanen 

tillader, dog mod alm. indskud plus 50% ( 80 kr + 40kr = 120 kr). 
9. Ved efteranmeldelse indsættes indskud på konto 2320 - 4380 809 821 med 

anførelse af navn på ekvipage og klasse. Bevis for betaling vedlægges 
anmeldelse eller vises inden start på stævnedagen.  

10. Stævneprogram kan ses på hjemmesiden www.f-kr.dk  ca. 1 uge før stævnet. 
Klubben forbeholder sig ret til at ændre programmet frem til dagen før 
klassens afvikling.  

11.Kontaktperson: 

  Malene Gertov 
  malenefkr@gmail.com 

81 33  70 40 

12. Konkurrencepas, vaccinationskort og medlemsbevis af rideklub forevises på 
forlangende.  

13. FKR påtager sig intet ansvar for uheld, skader eller tyveri i forbindelse med 
stævnet herunder ud- og hjemrejse hverken for personer, heste og ejendele.  

14. Der tilbydes opstaldning i spiltov i begrænset omfang efter først til mølle 
princippet. Kontakt Lisbeth Larsen på mail: baunegaard@post.tele.dk  eller 
telefon: 40 19 85 74.  

15. Præmieoverrækkelse foregår til hest/pony og rytter skal være reglementeret 
påklædt. 

16.  Alle klasser er sløjfe klasser. 

17. Ponyklasser med under 6 tilmeldte kan sammenlægges. Klasser med færre 
end 3 ekvipager vil ikke blive gennemført.  

http://www.portal.rideforbund.dk/
http://www.f-kr.dk/
mailto:malenefkr@gmail.com
mailto:baunegaard@post.tele.dk
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18. Ret til ændringer forbeholdes.  
 
  

Særlige bestemmelser: 

1. Klubmesterklasserne 9 og 18 er åben for ekvipager som har startet for FKR i 
2013. 

2. Udelukket er ekvipager der har startet klub- eller distriktsmesterskab for 
andre klubber i 2013. 

Regler for mesterskabsklasserne: 

1. Ved tilmelding til klasse 9 og 18 angives starthøjde, der skal svare til hvad 
ekvipagen starter normalt – skriv det i feltet bemærkninger, når der tilmeldes 
på DRF-GO eller send dit navn, pony/hest navn samt højden du ønsker at 
starte mesterskabet i, på en mail til malenefkr@gmail.com  
For at gøre det mere retfærdig, at der startes i meget forskellige højder er der 
i omspringningen et tidstillæg hvis man starter under grundhøjden og et 
tidsfradrag hvis man starter over grundhøjden. 
Grundhøjden er LD (= 50, 60 & 70 cm for pony kat III+II+I og 90 cm for hest) 

2. Tids- tillæg/fradrag er 1,5 sek pr 10 cm man starter over/under. Dvs hvis en 
hest starter 70 cm får den tillagt 3 sek. Starter hesten 110 får den fratrukket 3 
sek. Ved start i grundhøjden er tillæg/fradrag = 0 sek 

 

Øvrige stævneoplysninger: 
1. Vi håber at kunne afvikle stævnet i tidsrummet 8-20 begge dage. 
2. Bixen i rytterstuen er åben under hele stævnet.                         

Anni vil lave dejlig mad til os  
3. Se kørevejledning på http://www.f-kr.dk/?Her_bor_vi. Bemærk at nogle 

GPS’er viser forkert vej! 
4. Stævnet er online, dvs. at resultater kan følges løbende på 

http://live.rideforbund.dk 
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