
Propositioner for Nordfjordhestens 

Ridestævne i Hjallerup Rideklub 

Lørdag den 16. september 2017 
 

Nr. Klasse Metode FJ-Tour Særlige bestemmelser 

1 Dressur LD1B  FJ-Tour Åben for børn til og med 12 år. 

2 Dressur LD2B  FJ-Tour  

3 Dressurprocent – alle mod 

alle LD1B + LD2B 

 FJ-Tour Der tilmeldes den klasse, man iht. FSR er 

startberettiget i. 

4 Dressurprocent LC1A + 

LC2A + LC3A 

 FJ-Tour Åben for 4 års heste. 

5 Dressur LC1A  FJ-Tour  

6 Dressur LC2A  FJ-Tour  

7 Dressur LC3A  FJ-Tour  

8 Dressur LB2B  FJ-Tour  

9 Dressur LA1B  FJ-Tour  

10 Dressur LA2B  FJ-Tour  

11 Dressurprocent - alle mod alle 

LB1A + LB3A + LA2A + 

LA4A 

 FJ-Tour  

12 Dressurprocent - alle mod alle 

LA5A + LA6A +PRM 

 FJ-Tour Der tilmeldes den klasse, man iht. FSR er 

startberettiget i. LA6A og PRM er åben for 

alle 

13 Spring Clear Round 50 cm B0 FJ-Tour  

14 Spring 60 cm B3 FJ-Tour  

15 Spring 70 cm B3 FJ-Tour  

16 Spring 80 cm B3 FJ-Tour  

17 Spring 90 cm A FJ-Tour Åben for alle 

18 Spring 95 cm A FJ-Tour Åben for alle 

 

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER 
Stævnet afholdes i Hjallerup Rideklub,  Tryvej 13, 9330 Hjallerup i samarbejde med Hjallerup 

Rideklub. 

Stævnet er for fjordheste dvs. mindst tre generationers anerkendt afstamning i passet (som er 

bordeaux eller blåt), samt 'gule heste' med lysegrønt pas og ingen afstamning i pas eller delvis kendt 

afstamning (avlshingst som far og en mor med kun kort kendt afstamning, passet kan være blåt eller 

lysegrønt). Gyldigt vaccinationskort skal på forlangende forevises. 

Der rides efter Fjordhestens Sport Reglement 2017 (FSR), som kan findes på www.fjordhest.dk. 

Hver hest må max. starte 2 klasser pr. dag. 1 start pr. klasse pr. ekvipage, udtagen er dog kl. 3, 4, 11 

og 12, hvor man må starte 2 gange. Ponyryttere på 16 år og under skal følge DRF's reglement for 

udstyr. Stævnet er godkendt at DRF, men ikke pønalitetsgivende i DRF. DRF’s reglement er 

gældende.  

I klasserne mærket med FJ-Tour samler man point i den landsdækkende Fjordhesteturnering. 

Ryttere, der er medlem af Fjordhesten Danmark, og deltager med fjordheste med stamtavle/hestepas 

(med stamtavle), deltager automatisk i den landsdækkende FJ-Tour. Læs mere på www.fjordhest.dk - 

Sport – 2017.  

Ved for få anmeldelser i en klasse sammenlægges evt. klasser efter samråd med de tilmeldte. Evt. 

afmelding fra en klasse skal ske senest 1 time før klassens start. Alle ændringer koster et gebyr på 

35,00 kr. Foreningen forbeholder sig ret til at begrænse i den enkeltes tilmeldinger af planmæssige 

årsager efter samråd med deltageren. Efteranmeldelse modtages kun så vidt tidsplanen tillader. Der 

betales + 50 % i gebyr i spring og dobbelt gebyr i dressur. 

Der staldes op i rideklubbens stald. Bokse skal efterlades rengjorte.  

Uheld for såvel heste som ryttere/hjælpere/publikum m.v. og det ansvar, der måtte følge deraf, er 

 

http://www.fjordhest.dk/
http://www.fjordhest.dk/


Nordfjordhesten uvedkommende. Det samme gælder tyveri. 

Pladsen skal efterlades fuldstændig opryddet. Ridecenterets cafeteria er åbent under stævnet. Se 

åbningstidspunkter i program og opslag i centeret. Når programmet for stævnet er klart vil det være 

tilgængeligt på Nordfjordhestens hjemmeside (www.nordfjordhesten.com) og DRF’s stævneprogram 

Live, hvor ændringer løbende vil blive opdateret.  

Priser kan ses på anmeldelsesblanketten. 

HJÆLPERE: at holde stævne kræver, som alle nok ved, mange hjælpere. Vi er desværre ikke i 

overskud af sådanne, så vi håber at alle deltagere vil hjælpe en time eller to, eller vil skaffe en anden 

der vil hjælpe. Skriv navn og tlf. på anmeldelsesblanketten. 

Anmeldelsesblanket vedlagt betaling sendes til: 

Helle Bjerregård, Ålborgvej 183, 9362 Gandrup, hellebjerregaard@mail.dk  

Eller brug den elektroniske anmeldelsesblanket, som findes på vores hjemmeside, 

hvor også blanketter til udskrift kan findes 
www.nordfjordhesten.com 

 

Anmeldelsesfrist: 1. september 2017 

ANMELDELSE ER FØRST GYLDIG, NÅR BETALING ER MODTAGET! 
VEDR. RIDNING: Stævnet er et r-stævne godkendt af DRF. Ridning foregår ude. Kontaktperson 

vedr. ridning: Hanne Pedersen tlf. 42181888 eller mail hannepedersen76@gmail.com  
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