
                                                                                                            
 

Dansk Køreselskab og Kalundborgegnens Køreforening inviterer til Dressurcup og Topcup 

Søndag d. 12. august 2018 

På Dortheaslyst, Knabstrup Møllebakke 4, 4440 Mørkøv 

Proportioner for Dressurcup og Topcup iht. Gældende reglement 2018 

Generelt: 

 Ved start af begge Cup’er køres dressur før keglekørsel. Der tages hensyn til kuske der kører med samme 
vogn/ekvipage, groomer for hinanden etc. såfremt dette oplyses ved tilmelding. Starttiderne tilpasses i det 
omfang det er muligt.  
 

 Banerne er åbne min. en time før start, samt i pauserne. Nye ekvipager, som ikke har startet før i år, skal til 
forspændingskontrol og have målt vognbredde senest en halv time før dressur start.  
  

 Vær opmærksom på ændringer i Top Cup Regler 2018 og Dressur Cup Regler 2018.  
 

 DKS og KEKF påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom, der måtte opstå. Vi forventer, at alle 
kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv, sin/sine heste og sit køretøj.  

Dagens program og tidsplan vil fremgå af startlisten.  

Bespisning: Der vil være mulighed for køb af mad og drikke.  

Kuskelicens: 

Hvis du vil starte TopCup/DressurCup, og ikke har betalt national / international kuskelicens, skal du nu betale 
kuskelicens på 100 kr.  

Betaling til Dansk Køreforbund, Danske Bank Reg. nr. 1551 Konto nr. 9130 435 367 Husk dit navn og klub/forening. 
Betaling via mobilepay 22 28 82 57. Husk også her dit navn og klub/forening 

Mangler du ID nr.? kontakt Gyda: gyda_andersen@mail.tele.dk  

Har du ID nr? Så send din tilmelding som vedhæftet fil til: margidutti@gmail.com 

Starter du to ekvipager, bedes du sende to tilmeldinger!  

Startgebyr 150 kr. / børn 75 kr. for hver enkelt start.  

Tilmelding er først gældende når indbetaling er modtaget på KEKF’s konto i Nordea, Reg. 2190 Kontonummer: 
6889207076. HUSK ID nr. og NAVN  

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 5. aug 2018  

Program og startliste udsendes på mail og foreningernes hjemmeside, samt FB  

Eventuelle spørgsmål: Henvendelse til Margit Mortensen tlf. 61330804, eller Gert Frid tlf. 28572004 

Vi glæder os til at se Jer alle sammen  

Med venlig hilsen DKS og KEKF 
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