
 

Propositioner Shetlænderkørestævne  
Lørdag den 18. maj 2019 - kl. 10-15 

 
hos Stutteri Bådsgård Lundøvej 137, Bådsgård, 7840 Højslev 

 

  
  

For første gang afholder vi et kørestævne KUN for shetlandsponyer. Hvor der skal dystes i 

dressurkørsel om formiddagen og toppekørsel om eftermiddagen. Her kan du se, hvilke 

klasser og hvilke regler som stævnet bliver afviklet efter. Vi glæder os til at se en masse 

shetlandsponyer og deres kuske til en rigtig hyggelig køredag. 

 

Hvem kan deltage: Alle kuske uanset alder kan deltage.  

 

Hvilke ponyer kan deltage: Shetlandspony (uanset pasfarve), dog undtaget ponyer 

under 3 år og hopper, som skal fole indenfor 3 måneder. Samme pony kan dog 

maksimum deltage i tre klasser. 

 

Vogntyper:  Du kan tilmelde sulky, 1- og 2 spand vogne.  

 

Der kan tilmeldes i følgende klasser: 

 

DRESSUR:  

Klasse 1 - SH-mat. Debutant  Programmet til materialprøven 

Klasse 2 - SH-mat.  Programmet til materialprøven 

Klasse 3 - Sulky Debutant Program 3*ændret til 20*40m bane 

Klasse 4 - Sulky  Program 3*ændret til 20*40m bane  

Klasse 5 - 1-spand og 2-spand Program 3*ændret til 20*40m bane 

   

TOPPEKØRSEL:   

Klasse 6 - Junior  Hastighed – 200 m/min 

Klasse 7 - Debutant Hastighed – 200 m/min 

Klasse 8 - Senior Hastighed – 220 m/min 

Klasse 9 - Konkurrence Hastighed – 220 m/min 

 

Debutant = Kuske og ponyer uden stævneerfaring. 

 

Startgebyr: Kun 75,00 kr. pr. klasse 

 

Præmier og præmieoverrækkelser: Der er rosetter og præmier til de 3 først placerede i 

hver klasse. Præmieoverrækkelsen foregår på banen umiddelbart efter hver klasse.  

 



Dressuren køres på 20x40m udendørs ridebane. Hvor dommeren er placeret ved 

bogstave E. Der vil være opvarmning på fold overfor dressurbanen.  

 

Toppekørselen vil bestå af 15 forhindringer. Der køres på tid uden omkørsel. Start 

rækkefølgen laves efter vognbrede. Toppekørslen køres på folden ved siden af dressur-

banen, banen har en let stigning. Der vil være opvarmning på samme fold som til 

dressuren og på dressurbanen. 

 

Arrangørerne forbeholder sig ret til at dele klasser ved mange tilmeldinger og slå klasser 

sammen, hvis der er færre end 3 deltagere i en klasse.  

 

Krav til forspænding: Forspænding og seletøjets stand skal være forsvarligt. 

 

Krav til kusk: Alle kuske skal bære handsker, hovedbeklædning og føre pisk i passende 

længde i alle klasser. Det anbefales at kuske og grooms bærer fastspændt hjelm. Alle 

junior kuske og grooms under 18 år skal bære fastspændt hjelm og sikkerhedsvest, når de 

befinder sig på vognen.  

 

Krav om grooms. Der er ikke krav om grooms i sulky klasser. Ved 1- og 2-spand klasser 

er groom påkrævet. 

 

Krav til juniorer: Juniorkuske under 18 år skal have en voksen hjælper stående klar til at 

hjælpe både, når man er udenfor og inde på banen. 

 

Regler: Såfremt andet ikke er beskrevet, støtter vi os til reglerne, som benyttes i dansk 

køreforbunds reglement. 

 

Officials:  

Dressurdommer:  Jeanette Vallentin Friis 

Dommer Topperkørsel:  Jeanette Vallentin Friis 

Banebygger Toppekørsel:   Jeppe Seedorff   

Stævnansvarlig: Mette Skov Johansen 

 

Opstaldning: Der er desværre ikke mulighed for opstaldning: 

 

Tilmelding: på udfyldt tilmeldingsblanket senest søndag den 21. april 2019 til 
 
 Stutteri Bådsgård   
 Mette Skov Johansen 
 Eller på mail: msj@os.dk  
 Evt. spørgsmål på tlf. 30127724 
 
Betaling: overføres til reg.nr. 8113 konto.nr. 0001654677eller Mobilpay til 30127724. 

Tilmeldingen registreres først, når indbetalingen er modtaget.  

 

Ved afbud efter tilmeldingsfristen refunderes startgebyret ikke. 

 

Der kan ikke efteranmeldes. 

 

Bemærk: Al færdsel på stævnepladsen er på eget ansvar. Arrangøren påtager sig intet 

ansvar for skader på materiel, ponyer eller kuske. Derfor opfordres deltagerne til at sørge 

for at ponyens ansvarsforsikring er ajourført. 

 

Arrangørerne forbeholder sig ret til at aflyse stævnet ved for få tilmeldinger. 

mailto:msj@os.dk

