
Proposition 2017 Øst 
Så afholdes der igen Frederiksborg Championat 
Øst lørdag d. 12. august og søndag d. 13. august 
2017. 
I år foregår det i Holbæk Rideklub, Ladegårdsalleén 
3B, 4300 Holbæk. 
Hele weekenden vil der sideløbende være kåringer. 
Læs mere om dette under KÅRING 
Til rideklasserne rides der efter DRF 
Dressurprogrammer og dermed også efter DRF 
Reglementerne. Det er rytterens eget ansvar at 
være bekendt med disse reglementer. 
Spørgsmål vedr. dressur og springklasser kan 
stilles til Championatsudvalg Øst - se mere under 
KONTAKT 

Rideklasser 
• Dressur Opvarmningsklasser 
• LC Championat 
• LB Championat 
• LA1,2,3 Championat 
• LA4,5,6 Championat 
• Spring Opvarmningsklasse met. B0 
• Spring Championat met. A og B1 

http://fhfchamp.mono.net/kring
http://fhfchamp.mono.net/kontakt


 
Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland  Indbyder til 

Kåring og championat 2017 
i Holbæk Rideklub, 

Ladegårdsalleen 3 B 
4300 Holbæk 

12. – 13. August 2017 med stor fest lørdag aften. 
  
Championat lørdag d. 12. August 2017 
 
Dressur: 
Klasse 1:        LC Opvarmning 
                      Breddeklasse (LC1-LC3)Rides som procentklasse 
hvor højeste % vinder                        Åben for ekvipager der 
starter i klasse 2. 
Klasse 2:        LC Championat 2017 1. Afdeling 
                      Rides som procentklasse hvor højeste % 
vinder                        Åben for ekvipager der ikke har startet 
højere end LB2 
Klasse 3:        LB Opvarming 



                      Breddeklasse (LB1-LB3)Rides som procentklasse 
hvor højeste % vinder                        Åben for ekvipager der 
starter i klasse 4. 
Klasse 4:        LB Championat 2017 1. Afdeling 
                      Rides som procentklasse hvor højeste % 
vinder                        Åben for ekvipager der ikke har startet 
højere end LA2 
Klasse 5:        LA Opvarming 
                      Breddeklasse (LA1-LA6)Rides som procentklasse 
hvor højeste % vinder                        Åben for ekvipager der 
starter i klasse 6 eller 7 
Klasse 6:        LA 1-3 Championat 2017 1. Afdeling 
                      Rides som procentklasse hvor højeste % 
vinder                        Åben for ekvipager der ikke har startet 
højere end LA4 
Klasse 7:        LA 4-6 Championat 2017 1. Afdeling 
                      Rides som procentklasse hvor højeste % 
vinder                        Åben for ekvipager der ikke har startet 
højere end MB0 
 
Spring: 
Klasse 8:        Opvarmingsklasse springning Met. B0 
                      60 – 100 cm. Åben for alle 
Klasse 9:        Spring championat 2017 1. Afdeling. Met. A 
                      60 – 100 cm. Åben for alle. Der tilmeldes min. den 
højde man normalt konkurrerer på. 
  
Championat Søndag d. 13. August 2017. 
  
Dressur: 
Klasse 10:      LC Opvarmning 
                      Breddeklasse (LC1-LC3)Rides som procentklasse 
hvor højeste % vinder                        Åben for ekvipager der 
starter i klasse 11. 



Klasse 11:      LC Championat 2017 2. Afdeling 
                      Rides som procentklasse hvor højeste % 
vinder                        Åben for ekvipager der ikke har startet 
højere end LB1 
Klasse 12:      LB Opvarming 
                      Breddeklasse (LB1-LB3)Rides som procentklasse 
hvor højeste % vinder                        Åben for ekvipager der 
starter i klasse 13 
Klasse 13:      LB Championat 2017 2. Afdeling 
                      Rides som procentklasse hvor højeste % 
vinder                        Åben for ekvipager der ikke har startet 
højere end LA1 
Klasse 14:      LA Opvarming 
                      Breddeklasse (LA1-LA6)Rides som procentklasse 
hvor højeste % vinder                        Åben for ekvipager der 
starter i klasse 15 eller 16 
Klasse 15:      LA 1-3 Championat 2017 2. Afdeling 
                      Rides som procentklasse hvor højeste % 
vinder                        Åben for ekvipager der ikke har startet 
højere end LA4 
Klasse 16:      LA 4-6 Championat 2017 2. Afdeling 
                      Rides som procentklasse hvor højeste % 
vinder                        Åben for ekvipager der ikke har startet 
højere end MB0 
 
  
Spring: 
Klasse 17:      Opvarmingsklasse springning Met. B0 
                      60 – 100 cm 
Klasse 18:      Spring championat 2017 2. Afdeling. Met. B1 
                      60 – 100 cm. Åben for alle. Der tilmeldes min. den 
højde man normalt konkurrerer på. 

 
Vinderne af hvert enkelt championat, findes ved at 



sammenlægge resultaterne opnået begge dage. 
  
Alm. Bestemmelser. 
 
Sted: Arrangementet afholdes i Holbæk Rideklub, 
Ladegårdsalleen 3 B, 4300 Holbæk 
Startberettigede: Afkom faldet efter kårede FHF-hingste og 
FHF-hingste avlsgodkendt på bedækningstidpunktet. Samt alle 
heste der kan stille til kåring jf. foreningens kåringsregler 
vedtaget april 2015. 
Alle ryttere skal kunne fremvise gyldigt medlemskab af FHF 
eller klub under DRF. 
Reglementer: Championatet kategoriseres som et R-stævne 
under DRF og er ikke pointgivende. DRFs regler er gældende 
hvor intet andet er anført. 
Tilmelding: Sidste anmeldelsesfrist er 31. juli 2017. 
Efteranmeldelse er muligt i det omfang tidsplanen tillader det, 
mod ekstra gebyr (50,- pr. klasse, dog championatsklasser 60,-
). Tilmelding er først gyldig når startgebyr er modtaget. 
 
Tilmelding sendes på mail championatoest@gmail.com. 
Ved tilmelding skal oplyses: 
Rytter: navn, mailadresse, telefonnummer 
Hest: navn, ID-nummer 
Klasser: klassenummer samt evt. ønsker/hensyn der ønskes 
forsøgt tilrettet. 
Evt. boks. 
Rettidige ændringer samt framelding skal ske senest d. 9. 
august 2017. 
Program: Programmet vil blive sendt ud på mail til alle tilmeldte, 
officials og andre relevante personer senest ugen før 
arrangementet. Samtidig vil det kunne ses her på hjemmesiden. 
Endelige starttider vil kunne ses på hjemmesiden torsdag d. 10. 
august kl. 21.00. 



Vi arbejder ligeledes på at kunne lægge dem på DRF LIVE. 
Aflysning/sammenlægning: Ved mindre end 3 tilmeldte i de 
enkelte klasser, forbeholder arrangørerne sig retten til at aflyse 
eller sammenlægge klasser jf. DRF’s reglement 
Opstaldning: Der kan lejes fast boks i stald. Dog er der 
begrænset antal så først-til-mølle princippet er gældende. 
Når alle bokse er lejet ud, vil vi prøve at arrangerer lån af 
bokse/fold hos omkringboende medlemmer. Der vil blive meldt 
ud på hjemmesiden når der ikke er flere bokse, og der vil 
herefter blive oprettet venteliste. 
Overnatning: Det er muligt at medbringe campingvogn eller telt 
Starter: Samme hest må ikke startes flere gange i samme 
championatsklasse eller championatsklasser af samme 
disciplin, men må gerne startes af samme eller 2 forskellige 
ryttere i forskellige discipliner. Hver hest må max. starte 4 
klasser pr. dag, såfremt det er i 2 forskellige discipliner og alle 
starter ikke er højere end sværhedsgrad 0. 
Deltagelse i kåringsarrangementet betragtes ikke som en 
klasse. 
De af DRF fastsatte OUT-regler er gældende i alle discipliner. 
Tidligere vindere af de enkelte championater skal starte min. en 
klasse højere end den de har vundet førhen. 
Arrangementets ledelse kan til enhver tid bortvise og/eller 
fratage en ekvipage/udstiller sine opnåede resultater, hvis der 
udvises usportslig optræden eller rideklubbens regler om 
ophold og adfærd overtrædes. 
Der vil i år være en af bestyrelsen valgt repræsentant til stede 
under hele arrangementet, der har til opgave at sørge for at 
dette bliver overholdt og har autorisation til i samarbejde med 
championatsudvalget at foretage de evt. nødvendige 
foranstaltninger. 
Afvikling: Det tilstræbes at alle kåringer og klasser ligger 
fortløbende, men ved mange tilmeldinger kan det være 
nødvendigt at have flere i gang samtidig. 



Kåringerne afholdes indendørs i 20x60 m ridehus 
Dressur afholdes på udendørs grusbane 20x60 m, opvarmning 
på udendørs grusbane 20x60. 
Springning afholdes på græsbane, opvarmning på grusbane. 
 
Dommere: 
Dressur 
Lørdag: Mette Ludvigsen 
Søndag: Rikke Lund 
 
Spring: 
Lørdag og søndag: Gitte Friis 
  
Priser; 
Opvarmningsklasser                               100,- 
Championatsklasser                                125,- 
Boks (fredag-
søndag)                              500,-                                   
Camping/telt-plads                                  150,- 
Fest lørdag aften, pr. person                   125,- 
Madbillet (hele weekenden)                    200,- 
(Indeholder 2x morgenmad, 
og festmiddag) 
Aktivt medlemskab                                  650,- 
Passivt medlemskab                               300,- 
 
Betaling for startgebyr, boks, overnatning, fest og/eller madbillet 
skal ske ved tilmelding. 
Beløbet indsættes på foreningens konto: 2300 7558594548. 
Der vil desværre ikke være mulighed for el i campingområdet. 
Der er mulighed for ankomst med både hest og 
campingvogn/telt fredag aften – nærmere info om dette kommer 
i det endelige program. 
Der vil hele weekenden igennem være åbent i cafeteriaet hvor 



der kan købes drikkevarer, frokost, snacks, is og slik til 
fornuftige priser. 
 
Festmenuen lørdag aften vil bestå af en buffet med forskellige 
lækre retter. 
Drikkevarer skal købes særskilt af FHF til yderst rimelige priser. 
  
        
        
  
 


