
 

 
      Revideret, den 21-07-2022 
 
 

Propositioner for landsstævne den 2. september – 4. september 2022. 
 
Stævnet er åbent for medlemmer af køreselskaber tilsluttet Dansk Køre Forbund samt for udenlandsk 
deltagelse. 
Max 45 deltagere i stævnet. 
 
Stævnet køres efter FEI’s Reglement for Internationale kørestævner og Para-Equestrian kørestævner 12 
udgave, gældende fra 1. januar 2022 og Dansk Køre Forbunds tillæg til FEI’s reglement gældende fra 1. 
januar 2022 med rettelser til og med 16.05.2022 . 

 
Sted: Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv 
 
Officials: 
Stævnevært  DKS 
Stævneleder  Jan Eliasen   
Stævnesekretær Janne Kristiansen   
Teknisk delegeret (TD) Henning Clausen Tlf. +45 22939457     
Banebygger                       Mette Madsen 
Banebygger assistent Kim Andreasen 
Steward  Henning Clausen 
 
Overdommer  Annette Kristiansen     
Dommer  Jacob Bendtsen 
Dommer  Anne Faurskov 
  
Stævnedyrlæge  Camilla Rendtorff Tlf. +45 51743158  
Stævnesmed  ? 
Speaker  Hanne Bjerre 

 
 
 
 



 

 
Der kan tilmeldes i følgende klasser: 
 
Svære klasser: 
1-spand hest Test 2* HP1 v3 - Opdateret skitse pr. 17.12.2021 
2-spand hest Test 2* HP2 - HP4 v3 - Opdateret pr. 16.02.2022 
4-spand hest Test 2* HP2 – HP4 v3 – Opdateret pr. 16.02.2022 
1-spand pony Test 2* HP1 v3 - Opdateret skitse pr. 17.12.2021 
2-spand pony Test 2* HP2 - HP4 v3 - Opdateret pr. 16.02.2022 
4-spand pony Test 2* HP2 - HP4 v3 - Opdateret pr. 16.02.2022 
 
Middelsvær klasse  Dressurprogram    
DKF Småponyklasse   7B 
Alle spand på/under 
120 cm uden sko  
 
Middelsvær klasse 
Alle ponyspand over   7B  
120 cm uden sko og 
1 spand hest  
 
Middelsvær klasse 
 2-spand hest   7C  (Nyt program pr. 01.01.2022) 
 
 
Desuden kan der tilmeldes i klasserne: 
National FEI Children: Program  Ch P1         1-spand pony, kusk 10 - 14 år  
Junior klasser:                Program 4A               Alle pony klasser, kusk 14 – 18 år.  
          1-spand hest, kusk 14-18 år 
                2-spand hest, kusk 16-18 år                 
U25 klasser:                   Program 3*A HP1/2  Alle pony klasser, kusk 16-25 år 
           1-2-spand hest, kusk 16-25 år   
          4-spand hest, kusk 18-25 år  
 

  
Dressurbanen er 40 x 80 m for alle klasser, dog 40 x 100 for 4-spand hest. Der vil være opvarmningsbane i 
samme mål. 
 



 

 

Maraton  
Oversigt over afvikling af Maraton 

 
 
 
 
 
Der er ikke krav om dyrlægeinspektion før start på etape A eller kontrolleret opvarmning. En steward eller 
anden official skal være til stede og kontrollere forspænding og vognbredder. Der skal ved landsstævner være 
dyrlægekontrol ved Cool down området efter mål på B-etapen på Maraton. Dyrlægen skal desuden kunne 
være til rådighed før start på maraton, hvis der er heste/ponyer, der i dressur er vurderet tvivlsomme til at 
kunne starte i maraton, eller hvis stewards eller anden official ved start på maraton observerer heste/ponyer, 
der ikke ser ud til at være fit til at køre maraton (ikke rent gående, skader/sår el.l.).  
 
Maratonruten skal bestå af to sektioner, A og B etape eller kontrolleret opvarmning og B etape, samt en Cool 
down for alle klasser og niveauer.  
 
 
 



 

Ved forskellige niveauer af klasser i et stævne, skal der være mindst 1 forhindring mindre ved det lavere 
niveau.   
Før start på B-etapen kan der være en forhindring af maratontype til rådighed for kuskene med henblik på 
forberedelse før B-etapen, placeret i et separat område, ingen specielle krav til materiale.  
 
Eksamination, forspændt: ”Cool Down” området efter Etape B i maraton. Det er kusken selv, der skal 
præsentere sine heste for dyrlægen efter et hvil på 10-15 min. Grooms må godt stå af vognen og gå ved siden 
af. En kusk, der ikke er kommet til cool down området og ikke fremviser sine heste vil blive udelukket. 
Bandager og gamasher må gerne tages af.  
 
Der er tidtagere ved hver etapes start og slut og der kan være kontrollører på ruten. 
 
Maratonruten kan kun rekognosceres til fods eller på cykel. Motorkørsel er ikke tilladt hverken i 
skovområder, eller i forhindringerne, og heller ikke kørsel på cykel i forhindringerne. Overtrædelse af dette 
medfører diskvalifikation. Der vil ikke være nogen samlet påvisning. Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret 
under briefingerne. 
 
Der er kontrolleret opvarmning. 
 
 
 
Maraton Svær klasse 
 
Etape 
 
 
  

Længde Gangart Hastighed hest  Hastighed pony  
(afhængig af 
pony 
kategori)  

Kontrolleret 
opvarmning 

 
Fri 25-30min Kontrolleret 

opvarmning 
B 5 –9 km Fri  

(undtagen ml. 
sidste forhindring 
og mål) 

12 - 14 km/tim 11 – 13 km/tim 

Nedkølingsområde  800m Skridt   
Der vil være 7 forhindringer. Vandforhindring kan indgå. 
 
 
 



 

 
 
Maraton Middelsvær, Junior og U25 klasserne: 
 Længde Gangarter Gennemsnits tempo 
Kontrolleret opvarmning  Fri 25-30min 
Sektion B 4-5 km Fri Pony: 13-11 km/t  
Nedkølingsområde  800m Skridt  

Der vil være 6 forhindringer. Vandforhindring kan indgå. 
 
 
 
Maraton National FEI Children, Middelsvære og Svære DKF-Småpony klasser 
 Længde Gangarter Gennemsnits tempo 
Kontrolleret opvarmning  Fri 25-30min 
Sektion B 4-5 km Fri Pony: 13-11 km/t  
Nedkølingsområde  800m Skridt  

Der vil være 5 forhindringer, med porte fra  A – D. Vandforhindring kan indgå. Vanddybde max 30 cm 
 
 
 
 
 
Forhindringskørsel 
 
Banen skal være åben for kuskene mindst 1 tim 45 min timer før konkurrencen starter. 
 
Fejlfri tid beregnes ud fra følgende hastigheder: 
 
Svær klasse, Juniorklasse og U25 klasse:  
Hesteklasser Ponyklasser 
4-spand  240 m/min 4-spand 240 m/min 
2-spand 250 m/min 2-spand 250 m/min 
1-spand 250 m/min 1-spand 260 m/min 

                      
Middelsvær klasse og Svære DKF -  Småpony klasser: 230 m/min 
National FEI Children og Middelsvære Småpony klasser: 220 m/min 
 



 

Der vil være 15 forhindringer i National FEI Children,, Middelsvær klasse  og Middelsvære DKF – Småpony 
klasser og op til 20 forhindringer i Junior og U25 klasserne samt Svære klasser og Svære DKF – Småpony 
klasser. Træbro kan indgå. 
 
Der kan være reduceret portbredde i op til 5 forhindringer til vognbredde + 15 cm, 4-spand pony vognbredde 
+ 20 cm (markeres med anden farve) 
 
Der er ingen omkørsel, ved lige fejl vil tiden være afgørende, ved både lige fejl og lige tid gives samme 
placering. 
 
 

Øvrige forhold 
Alderskrav for kusk jf. almindelige regler for pony/hest og spandtype. 
 
Dispensation for ponyhøjde for 2- og 4-spand og differentierede maratonhastigheder, kat 1, 2 og 3 ponyer 
samt ponyer under 120 cm. 
 
Der dispenseres for vognbredder i dressur og forhindringskørsel, dog ikke mindre end 125 cm.  
For vogne, der benyttes til maraton, dispenseres ikke – de skal være med 4 hjul med sporvidde min 125 cm. 
jf Dansk tillæg 01.01.2022 rev. 18.03.2022. 
 
Opstaldning på stævnepladsen er kun obligatorisk til DM. Stævnearrangøren tilbyder opstaldning i 
rejsestalde på eller i rimelig køreafstand med hestevogn fra stævnepladsen. 
 
Til alle stævner må ingen heste og ponyer overnatte i lastbil eller trailer.   
 
 
Hestepas med gyldige vaccinationsattester skal medbringes og forevises officials på forlangende.  
 
Der kræves National kuskelicens.. Herfra er undtaget Children, Juniorer og U25 kuske, så længe de starter i 
de respektive National FEI Children-, Junior- og U25 klasser.  
 
 
Sikkerhed 
Alderskrav til kuske og grooms er af sikkerhedsmæssige hensyn gældende overalt i forbindelse med stævnet. 
For alle kuske og grooms gælder at fastspændt sikkerhedshjelm (skal være FEI VG1 godkendt) og 
sikkerhedsvest er obligatorisk/skal bæres under maraton.  



 

Alle kuske og grooms skal bære fastspændt sikkerhedshjelm på forhindringskørsel. 
Alle kuske, grooms samt passagerer under 18 år skal altid bære fastspændt sikkerhedshjelm og 
sikkerhedsvest, når de befinder sig på vognen. 
 
Grooms skal altid være til stede og i stand til at yde nødvendig assistance, når hesten spændes for vogn eller 
er forspændt. Gælder overalt på stævnepladsen. Når der køres med heste, skal der være en groom på vognen. 
Kusken må kun stige af vognen, når der er grooms ved hestenes hoveder eller linerne er overgivet til en 
anden ansvarlig person på vognen. 
Ingen hest må føres ved siden af vognen. 
 

 
Ansvar 
Dansk Køre Selskab og DKF påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdomme hos heste, kuske, 
hjælpere, publikum eller andre personer eller genstande.    
  
 
Forbehold 
Dansk Køre Selskab forbeholder sig ret til at sammenlægge eller aflyse klasser, ændre på tidsplanen Evt 
aflysning af stævnet skal aftales med Køreudvalget. Ved sammenlægning af klasser, skal det tydeligt fremgå 
af resultatlisten, hvilken klasse de enkelte kuske har været tilmeldt i.  
 
 
 

Foreløbig tidsplan: 

 
Torsdag den 1 september 2022                                     Staldene åbnes kl. 12.00 
 
Maraton briefing for kuske og grooms  Bliver oplyst senere 
 
Fredag den 2. september 2022  Dressur 
 
Lørdag den 3. september 2022  Maraton 

Søndag den 4. september 2022  kl. ca. 9.00 Forhindringskørsel  

 
Søndag vil der være præmieoverrækkelse efter hver anden klasse. 
 



 

    

Priser 

Stævnegebyr Children        kr    525,00 
Stævnegebyr alle andre kr. 1.050,00 
Box  kr. 1.125,00 
Camping  kr.    525,00 
Spåner  kr.    110,00 
 
 
OBS: Hvis I bruger gas i jeres campingvogn/lastbil – vær opmærksom på, campingvogn/lastbil skal have 
været gastestet inden for de 2 sidste år. 
 
 

Alle børn og unge, der ønsker at deltage i National FEI Children, Junior eller U25 klasserne, skal 
oplyse fødselsår i tilmeldingen.  

 

Tilmelding og betaling senest den 15. august 2022 : Til Janne Kristiansen. Vesterled 2A, 3650 Ølstykke 

Eller på mail: Jannekristiansen@mail.dk 

 
Betaling kan ske ved overførsel til Dansk Køre Selskabs’ konto. 
 
Reg 1551  - Konto 3113 459 999 
IBAN: DK063000 3113 4599 99 
SWIFT-BIC:DABADKKK 
 
Husk: Ingen er tilmeldt før der er betalt eller andet er aftalt. 
 


