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Propositioner til 2 dages landsstævne d. 18. og 19. juni 2022     
        

 Sjællandske Sportskuske afholder landsstævne i kørsel med hest og vogn. 

 

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

deltagelse  

 

Max 45 deltagere 

 

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., revideret 18.03.2022. 

 

Sted:  Juellund, Slimmingevej 28-30, 4100 Ringsted 

 

Officials: 

Stævnevært  Monika og Henrik Køier Andersen 

Stævneleder  Anne Faurschou   

Stævnesekretær Malene E. Larsen og Sonja Nielsen   

Teknisk delegeret (TD) Anette Kristiansen     

Banebygger   Monika Køier Andersen                     

Banebygger assistent Ole Kristiansen, Cecilie Nelly Pedersen 

 

Overdommer  Anette Kristiansen     

Dommer  Pia Skar                   Kun lørdag 

Dommer  Jacob Bendtsen       Kun lørdag 

Dommer  Arnild Arp-Hansen 

 

Stævnedyrlæge  Kontaktes via sekretariatet 

Stævnesmed  Kontaktes via sekretariatet 

 

Der kan tilmeldes i svær klasse med følgende svære dressurprogrammer: 

 

3* - programmer 

1-spand hest dressurprogram 3*HP1                

2-spand hest  dressurprogram  3*HP2-P4          

1-spand pony dressurprogram 3*HP1               
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2-spand pony dressurprogram 3*HP2-P4¨        

4-spand pony dressurprogram 3*HP2-P4          

  

2* - programmer  

1-spand hest  dressurprogram   2*HP1                      

2-spand hest  dressurprogram   2*HP2-P4           

1-spand pony dressurprogram  2*HP1                 

2-spand pony dressurprogram  2*HP2-P4            

4-spand pony dressurprogram 2*HP2-P4        

 

Svære DKF- Småpony klasser:   Dressurprogram 3*A P1/P2/P4 (må køres med to hænder) 

 

 

Der kan tilmeldes i middelsvær klasse med følgende middelsvære dressurprogrammer: 

                                                                    

1-spand hest dressurprogram       7B  

2-spand hest             -               7C                   

1-spand pony            -       7B  

2-spand pony            -       7B                  

4-spand pony            -                         7B               

DKF – Småpony klasser  7B                                                              

  

 

Desuden kan der tilmeldes i klasserne: 

 

National FEI Children: 1-spand pony, kusk 10 - 14 år  

Junior klasse:                1-spand pony 2-spand pony, kusk 14 – 18 år                 

U25 klasse:                   1-spand pony, 1-spand hest, 2-spand pony, kusk 16-25 år   

 

Der køres følgende dressurprogrammer: 

  

National FEI Children : Ch P1  

Junior klasse                : J (tidligere program 4A)  

U25 klasse                   : 3*A HP1-2  

 

Samt klubstævne for Let klasse: 

Let program Niveau 1 for alle spand typer hest og pony      ICKD program 3A  

Let program Niveau 2 for alle spandtyper hest og pony       FEI program CH P1 

 

Dressurbanen er 40 x 80 m for alle klasser. Der vil være opvarmningsbane i samme mål. 
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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 består af kontrolleret opvarmning og B etape, samt en Cool down for alle klasser og 

niveauer.  

 

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. 
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Maraton Svær klasse 

Etape Længde Gangart Hastighed hest  Hastighed pony  

(afhængig af 

pony 

kategori) 

Kontrolleret 

opvarmning 

 Fri 25-30 min 25-30 min 

B 7-8 km km Fri  

(undtagen ml. 

sidste forhindring 

og mål) 

12-14 km/t 11-13 km/t 

Der vil være 5 forhindringer. Vandforhindring kan indgå. 

 

Maraton Middelsvær, Junior og U25 klasserne: 

Etape Længde Gangart Hastighed hest  Hastighed pony  

(afhængig af 

pony 

kategori) 

Kontrolleret 

opvarmning 

 
Fri 25-30 min 25-30 min 

B 4-5 km Fri  

(undtagen ml. 

sidste forhindring 

og mål) 

12 -14 km/tim 11 - 13 km/tim 

Der vil være 4 forhindringer. Vandforhindring kan indgå. 

 

Maraton National FEI Children, Middelsvære og Svære DKF-Småpony klasser, samt 

klubstævne Let klasse 

Etape Længde Gangart Hastighed pony 

(afhængig af  

pony kategori) 

DKF – Småpony 

klasse 

Kontrolleret 

opvarmning 

 
Fri 25-30 min Kontrolleret 

opvarmning på 

særskilt område  

i 25 - 30 min 

B 4 - 5 km Fri 

(undtagen ml. 

sidste forhindring 

og mål) 

11 – 13 km/tim Pony 107,1 cm – 120 

cm, 10 km/tim 

 

Pony på/under 107 

cm, 8 km/tim  
Der vil være 4 forhindringer, med porte fra A – D. Vandforhindring kan indgå. Vanddybde max 30 

cm 
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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, samt klubstævne Let klasse: 220 m/min 

 

Der vil være 15 forhindringer i National FEI Children,, Middelsvær klasse  og Middelsvære DKF – 

Småpony klasser samt klubstævne Let klasse, 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 desværre ikke mulig, men SSK vil være behjælpelig med at skaffe 

opstaldning i nærheden af stævnepladsen. Der er mulighed for opstaldning på Travbanen i 

Bjæverskov. (6 km).    Kontakt Anne Faurschou på telefon 26150173 eller på mail 

kontakt.ssk@gmail.com 

 

Det samme er gældende for camping  

 

Til alle stævner er det ikke tilladt at heste og ponyer overnatter 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.  
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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 er 

obligatorisk/skal bæres under maraton. 

Alle kuske og grooms skal bære fastspændt sikkerhedshjelm på forhindringskøsel. 

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 

Sjællandske Sportskuske og DKF påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdomme hos 

heste, kuske, hjælpere, publikum eller andre personer eller genstande.     

 

Forbehold 

Sjællandske Sportskuske 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:  
 

Fredag den 17.  juni 2022     

 

Maraton briefing for kuske og grooms kl.17 samt banerne er åbne for gennemgang 

 

Lørdag den 18. juni 2022                       kl. 09:00 Dressur samt Forhindringskørsel  

 

Søndag den 19. juni 2022  kl. 10:00 Maraton  

Priser 

Stævnegebyr  landsstævne kr. 650,- 

Startgebyr klubstævne kr. 450,- 

Alle børn og unge op til og med 25 år, skal oplyse fødselsår i tilmeldingen i National FEI 

Children, Junior eller U25 klasserne 
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Tilmelding og betaling senest den 5. juni 2022 til Anne Faurschou tlf. +45 2615 0173, mail: 

kontakt.ssk@gmail.com 

 Betaling sker ved overførsel til Sjællandske Sportskuskes konto. 
 

Reg 4424 - Konto 4869244678  

IBAN: DK6030004869244678 

SWIFT-BIC:DABADKKK 

 

Husk: Ingen er tilmeldt før der er betalt eller andet er aftalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


