
    

23. februar 2022

Propositioner for landsstævne den 27. april 2022 – 1. maj 2022

Dansk Køre Selskab afholder landsstævne i kørsel med hest og vogn, sideløbende med CAI2*/CAI3* 
stævnet.

Stævnet er åbent for medlemmer af køreselskaber tilsluttet Dansk Køre Forbund samt for udenlandsk 
deltagelse. 

Stævnet køres efter FEI’s Reglement for Internationale kørestævner og Para-Equestrian kørestævner 12. 
udgave, gældende fra 1. januar 2022. 

Sted: Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv

Officials:
Stævnevært DKS
Stævneleder Niels Giversen
Stævnesekretær Janne Kristiansen  
Teknisk delegeret (TD) Ellen Marie Ettenger    
Banebygger                       Kim Andreasen
Banebygger assistent Mette Madsen
Steward De samme som til CAI2*/CAI3*

Overdommer Anne-Marie Turbe    
Dommer Jacob Bendtsen
Dommer Pia Skar
Dommer Josef Stickelberger
Dommer Marion Koornneef

Stævnedyrlæge Karina Hou Larsen Tlf. +45 26155461
Stævnesmed Bo Pedersen Tlf. +45 20474002
Speaker Hanne Bjerre

Der kan tilmeldes i Middelsvær klasser:
1-spand hest Dressurprogram 7B
1-spand pony Dressurprogram 7B
2-spand pony Dressurprogram 7B
Children (12-14 år) 1-spand pony Dressurprogram CH P1



Junior (14-18 år) 1-spand pony/2-spand pony Dressurprogram J(tidl 4A)
U-25 1-spand hest/1-spand pony/2-spand pony Dressurprogram 3*A HP1/2

Ponykategori I, II eller III skal angives ved tilmelding. 
Hvis en kusk deler groom eller vogn med en anden deltager SKAL!!! dette meldes i sekretariatet senest 
ved ankomst, dog opfordres kuskene til, hvis det er muligt, at skrive det på tilmeldingen.

Arrangørerne forbeholder sig retten til at afvise deling af groom eller vogn, hvis det medfører gener 
for afviklingen af stævnet. Arrangørerne forbeholder sig retten til at slå Junior- og U-25 klasserne 
sammen ved få tilmeldinger. 

Dressur

Dressurbanen er 40 x 80 m for alle startende. Der vil være opvarmningsbane i samme mål.

Maraton

Maraton Middelsvær, Junior og U-25 
Mulighed 2: Længde Gangarter Gennemsnits tempo
Kontrolleret opvarmning Fri 25-30min
Sektion B 4-5 km Fri Hest:14-12 km/t

Pony: 13-11 km/t 
Nedkølingsområde 800m Skridt

Der vil være 5 forhindringer. Vandforhindring kan indgå.

Maraton Children
Mulighed 2: 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 4 – 5 forhindringer, med porte fra A – D. Vandforhindring kan indgå. 

Der vil være dyrlægekontrol før start af etape A. Steward kan udføre kontrol af forspændning og vognbredder 
før start af etape A

 Kusken skal varme sine heste/ponyer op i 25- 30 min under opsyn af en Steward. En forhindring af 
maratontype vil være til rådighed for kuskene til forberedelse til B-etapen. 



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.

Vægtkrav og vognbredder iflg reglementet gælder til maratonvognene i Msv, Children, Junior og U-25 
klasserne.

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.

Forhindringskørsel

Fejlfri tid beregnes ud fra følgende hastigheder:
                  
Middelsvær klasse: 230 m/min
Children: 220 m/min

Der vil være 15 forhindringer i Children, og Middelsvær klasse. Træbro kan indgå.
 
Der vil være reduceret portbredde i op til 5 forhindringer til vognbredde + 15 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.

Startrækkefølge opslås hurtigst muligt ved sekretariatet, når maratonresultatet er afsluttet.

Øvrige forhold
Reservehest må medbringes for 2- spand.

Afstand mellem hest/pony og vogn må ikke på noget tidspunkt være under 50 cm., ved skærmruller 40 cm.

Der er ikke obligatorisk opstaldning for Middelsvære klasser. Stævnearrangøren skal kunne tilbyde 
opstaldning på eller i rimelig køreafstand med hestevogn fra stævnepladsen. Opstaldning foregår i bokse på 
min 3 x 3 m. 

Ingen heste og ponyer må overnatte i lastbil eller trailer.  

Gyldige hestepas skal medbringes og afleveres til dyrlægen ved ankomst. 



Der kræves, at der tages temperatur morgen og aften på alle heste/ponyer tre dage inden stævnets 
start. Se vedhæftede skema.

Der kræves National kuskelicens for alle kuske, der starter i Msv klasse ved Landsstævner. Der kræves ikke 
kuskelicens af Children-,.Junior- og U25 kuske, så længe de starte i de respektive National FEI Children-, 
Junior- og U25 klasser  

Kuskelicensen gælder for ét år ad gangen, og skal på kuskenes foranledning fornyes hvert år inden tilmelding 
til stævne. 

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 og sikkerhedsvest (jf. FEI’s reglement) er 
obligatorisk/skal bæres under maraton. 

HUSK. 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. 
Hvis det er en 2 hjulet træningsvogn uden sæde til groom, skal groom være til stede på træningspladsen.
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 samt 
aflyse stævnet. Ved sammenlægning af klasser, skal det tydeligt fremgå af resultatlisten, hvilken klasse de 
enkelte kuske har været tilmeldt i. 

OBS. MAX 20 STARTER I MIDDELSVÆR KLASSER, DOG AFHÆNGIG AF ANTAL 
TILMELDINGER I CAI-KLASSERNE.



Foreløbig tidsplan:
Onsdag den 27. april 2022                                            Staldene åbnes kl. 9.00

Torsdag den 28. april 2022 Kl. ca. 9.00 Dressur

Fredag den 29. april 2022 Kl. ca. 9.00 Dressur

Maraton briefing for kuske og grooms Bliver oplyst senere

Lørdag den. 30. april 2022                                         kl. ca. 9.00 Maraton 

Søndag den 1. maj 2022 kl. ca. 9.00 Forhindringskørsel 

Søndag vil der være præmieoverrækkelse efter hver anden klasse.
Resultatlister udleveres fra sekretariatet efter afslutning af stævnet    

Priser
Stævnegebyr Children        kr    550,00
Stævnegebyr alle andre kr. 1.125,00
Box kr. 1.125,00
Camping kr.    550,00

OBS: Hvis I bruger gas i jeres campingvogn/lastbil – vær opmærksom på, gassen skal have været gastestet 
inden for de 2 sidste år.

Alle børn, der ønsker at deltage i Children klassen, skal oplyse fødselsår i tilmeldingen. 

Tilmelding (se vedhæftede tilmeldingsblanket) og betaling senest den 10. april 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.




