Frederiksborg Hesteavlsforening
Indbyder til

Frederiksborgheste Championat Vest 2021
11-12. september 2021
Lørdag:
1. Gangarts- og ridelighedsklasse 4 års
2. Gangarts- og ridelighedsklasse Svh 0
3. Gangarts- og ridelighedsklasse Svh 1+
4. LC% (1-2-3) Dressur Del 1 Championat
5. LB% (1-2-3) Dressur Del 1 Championat
6. LA% (1-2-3) Dressur Del 1 Championat
7. LA% (4-5-6) Dressur Del 1 Championat
8. MB% (0-1-2) Dressur Del 1 Championat
9. Centimeter-Spring met. B0
10. Spring met S2

Søndag:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

L-Dressur LC1-LB3 % Opvarmning
LC% (1-2-3)Dressur Del 2 Championat
LB% (1-2-3)Dressur Del 2 Championat
L-Dressur LA1-MB0 % opvarmning
LA% (1-2-3) Dressur Del 2 Championat
LA% (4-5-6) Dressur Del 2 Championat
MB% (0-1-2) Dressur Del 2 Championat

Generelt:
o Reglementer: Stævnet er et R-stævne under DRF og er dermed ikke pointgivende.
DRF’s reglement er gældende, hvor intet andet er anført. Der kan tilmeldes efter OUTreglerne - se dog klasse informationer vedr spring og gangartsklasser længere nede.
o Startberettigede: Heste kåret i FHF heste samt frederiksborgheste med rødt pas. Der
dispenseres for heste som stilles til kåring samme weekend som Championatet
afholdes. Stævnet er åbent for medlemmer af FHF (hestens ejer eller hestens rytter
skal have betalt medlemskab). Det er den tilmeldtes eget ansvar at bringe medlemskab
i orden inden tilmelding. Se mere om indmeldelse i foreningen på www.fhf.dk
o Sted: Stævnet afholdes på Team Cabe - Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted. Deltagere skal
selv gøre sig bekendte med klubbens sikkerhedsregler på hjemmesiden eller ved
ankomsten til ridecenteret. Alt deltagelse er på eget ansvar, den lokale klub og
Frederiksborg Hesteavlsforening har ingen forsikring og kan ikke stilles til ansvar.
o Tilmelding: Sidste anmeldelsesfrist: 1. september. Tilmelding og betaling sker på
www.go.rideforbund.dk. Efteranmeldelse muligt i det omfang tidsplanen tillader det,
først-til-mølle princippet og kun mod +50% gebyr i spring og dobbelt gebyr i dressur.
o Startlister: kan findes på www.online.equipe.com -se link via www.fhf.dk .
o Aflysning og sammenlægning: Ved 3 eller færre tilmeldte i en klasse, forbeholder
arrangøren sig ret til at aflyse klassen, slå den sammen med anden klasse eller lade
rytterne ride til bedømmelse uden mulighed for præmier. Se info herom på
startlisterne.
o Stævnet gennemføres over 2 dage i så fald der kommer 15 starter pr dag eller mere.
Hvis der kommer under 15 starter pr dag vil stævnet afvikles over en dag.
o Afvikling: Alle klasser afvikles udendørs. Alle dressurklasser gennemføres på bane A
(20 m x 60 m). Springklasserne gennemføres på sand/grusbane. Opvarmning dressur:
20 x 60 m udendørs ridebane. Opvarmning spring: græsbane eller grusbane.
o Alt information kan findes på www.fhf.dk Har du spørgsmål er du velkommen til at
kontakte championats udvalget på championat@fhf.dk Stævnetelefon annonceres på
hjemmesiden inden arrangementsstart.

Klasse informationer:
Dressur:
o Hver ekvipage må starte et dressurchampionat.
o Opvarmningsklasse 9 og 12. Det er muligt at starte i samme opvarmningsklasse to
gange, dog ikke samme program. Det er dermed også muligt at opnå to placeringer.
o Championatsklasserne rides som to delklasser hvor resultaterne fra de to delklasser
lægges sammen og deles med to. Begge delklasser skal rides i det samme
dressurprogram. Det er tilladt kun at starte én del af et championat (fx lørdag, men
ikke søndag eller vv.), ekvipagen scores da med 0 i den del, der ikke deltages i. Ved lige
placerede er den højeste % opnået af de lige placerede i et af delresultaterne
udslagsgivende.
o Udelukkelse: Ved sejr i et samlet championat, udklasses en ekvipage af den klasse man
har vundet i. Eks vindes i LA1 skal rytteren det efterfølgende år som min. ride LA2.
Dette gælder dog ikke den til enhver tid højest udskrevne championatsklasse.
o Gangarts og ridelighedsklasse 1, 2 & 3 - Der rides i hold med 2-4 heste på banen ad
gangen. Ridetid ca. 12 minutter. På dommernes anvisning rides volter og overgange.
Ekvipagerne bedømmes af 2 dommere: 1 dressurdommer og 1 racedommer. Der gives
karakter for trav, skridt, galop, ridelighed og kapacitet.
Der må rides med hjælpemidler som i DRF reglementer for sværhedsgrad 0.
o Klasse 1: Åben for 4 års heste, 5 års hopper, der har fået mindst 1 føl samt 6 års
hopper, der har fået mindst 2 føl (dokumenteret i Hestedata), uden placeringer i LB
eller højere.
o Klasse 2: Heste uden placeringer i LB eller højere
o Klasse 3: Heste som har opnået placeringer i LB dressur eller højere.
o R-markering til stambogsnummeret er et udtryk for hestens ridelighed og kan opnås
ved dette stævne. Se FHF avlsprogram for mere info om R-markering.
Spring:
o Centimeter Spring klasse 8 meldes en højde i cm ud fra 10-tabellen. Met. B0 - hvis
fejlfri runde, opnås en roset. Såfremt der ikke rides fejlfri kan en ekstra runde tilkøbes
for 30 kr. Afregnes i sekretariatet umiddelbart efter klassen (MobilePay muligt). Der
kan startes 2 gange i klassen.
o Spring met S2. ved tilmelding vælges højde i henhold til LD-LA. Se i DRF reglementer
hvordan S2 bedømmes.
Priser:
Gangarts- og Ridelighedsklasser
Opvarmningsklasser
Sløjfespring

100 kr. pr. klasse

Championatsklasser

150 kr. pr. klasse

Opstaldning weekend
Opstaldning en dag
Camping

500 kr pr boks
250 kr pr boks
Med el 200 kr
Uden el 75 kr

