Propositioner for Frieser stævne i dressur og
kørsel.
Dansk Frieser Forbund afholder stævne den 14. Maj 2016.
På Middelfart Ridecenter, Røjlevej 50, 5500 Middelfart
Stævnet er åbent for medlemmer af Dansk Frieser Forbund (sportsmedlemsskab eller regulært medlem), og
KFPS-registrerede friesere. Stævnet er godkendt hos Dansk Ride Forbund. Der vil blive afholdt
fællesspisning for alle interesserede lørdag aften.
Officials:
Stævnevært:
Stævneleder:
Stævnesekretær:

Dansk Frieser Forbund
Morten Dueholm Larsen
Line Weske Dethlefsen

Hestens navn:_______________________ _
Ejerens navn:________________________
Adresse:____________________________
Klasser:_____________________________

Rytter navn:_________________________
Hestens reg. nr._______________________
Tlf.:______________________

Antal startgebyr_____ x 75,- = _____
I alt: _________

Boks; Ja/nej (700,-)

Tilmelding til aftensmad lørdag: ____ x personer (150kr pr person). Kan også tilmeldes uafhængigt af
stævne-tilmelding, men inden d. 1/5-16. Betaling sker på dagen.
Programmet
Lørdag d. 14/5:
Alle klasser er show-klasser
Ridning:
Klasse 1; LD1:___ LD2: ___
Klasse 2; LD1:___ LD2: ___
Klasse 3; LC1:___ LC2: ___ LC3: ___
Klasse 4; LC1: ___ LC2: ___ LC3: ___
Klasse 5; LB1: ___ LB2: ___ LB3: ___
Klasse 6; LB1: ___ LB2: ___ LB3: ___
Klasse 7; LA1: ___ LA2: ___ LA3: ___
Klasse 8; LA1: ___LA2: ___ LA3: ___
Klasse 9; LA4: ___ LA5: ___LA6: ___
Klasse 10; LA4: ___ LA5: ___LA6: ___
Klasse 11; MB0: ___ MB1:___MB2:___ MB3:___
Klasse 12; MB0: ___ MB1:___MB2:___ MB3:___
Kørsel
Klasse 13; Let klasse, 3A: _________
Klasse 14; Middelsvær: 7A: _______ 8B:_________
Klasse 15: Svær klasse: 9: _________ 11: _________
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Showklasse betyder, at der kan rides alle de forskellige programmer indenfor samme klasse. Eks. alle 3 LC
programmer kan rides i showklasse LC. De enkelte klasser udbydes 2 gange pr dag for at give ekvipagerne
mulighed for at starte 2 gange, i samme klasse.
Antal starter pr hest: max 2 pr hest.

Kørsel: Stævnet afvikles efter gældende FEI reglement p.t. 11 udgave gældende fra 1. januar 2014 med
rettelser pr. 1. januar 2016 samt dansk tillæg fra januar 2016.
Reglementet for kørsel kan ses her: http://www.koereforbund.dk/images/FANEKOERESPORT/KONKURENCEKORSEL/reglement/2016/FEI%20Krereglement%202016.pdf
Der kan tilmeldes i 1-spand hest, 2-spand hest, 4-spand hest i let, middel og svær klasse. Gældende
dressurprogrammer for kørslen – klasserne afvikles på 40x100 bane, udendørs.
Øvrige forhold:
DRF’s reglement og er gældende hvor intet andet er anført. Stævnet er et R-stævne og det er et krav at man
er medlem af DFF for at deltage. Stævnet er ikke pointgivende til DRF's ranglister.
Der skal gøres opmærksom på at deltagernummer (stævnenummer) skal være fastgjort på alle heste/
vogne der bruges under stævnet.
Hestepas med gyldige vaccinationer skal medbringes, og fremvises i sekretariatet inden start eller ved
aflæsning/indtjekning, samt der vil foretages stikprøve-aflæsning af chip-numre i forhold til kfpsregistrering.
Alderskrav til kuske og passagerer er af sikkerhedsmæssige hensyn gældende overalt i forbindelse med
stævnet. Færdsel med heste på området, skal ske under hensyn til den øvrige færdsel og altid i skridt.
Ejer eller rytter skal være medlem af DFF (minimum sports- eller regulært medlem), og frieseren skal
være registreret i KFPS.
Forbehold:
Arrangørerne forbeholder sig ret til at sammenlægge eller aflyse klasser, samt ændre i tidsplanerne eller
aflyse stævnet ved for få tilmeldinger.
DFF og arrangørerne fralægger sig ethvert ansvar for skader og sygdom på personer, materiel og heste
mv. Det samme gælder for tyveri.
Priser på deltagelse:
- 75kr pr. klasse
- 700kr pr boks.
- 150kr for fællesspisning (buffet) til aften, hvilket betales på dagen. Kantinen har endvidere åbent og
mad kan købes resten af dagen.
-

Anmeldelses- og betalings-fristen er d.1/5 via mail til lineweske@hotmail.com, mobil: 26133376. Indskuddet
indsættes på konto: Reg.1551 kontonr. 08991235
Efteranmeldelser modtages såfremt tidsplanen tillader det og mod et ekstra gebyr svarende til startgebyret.
Ændringer efter sidste tilmeldingsdato tillægges gebyr på 25 kr.
Kun anmeldelser vedlagt betaling af startgebyr tages i betragtning.

Tidsplan vil blive sendt ud efter endt tilmelding.
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