Vinterduel
&
Firmakeppni
Helsinge Rideklub, Husebyvej 13, 3200 Helsinge
Søndag d.3. februar 2018

Velkommen
Vi er glade for at kunne byde velkommen til
Vinterduel d. 3. februar 2018
Stævnet rides efter FIPO 2017 med danske særregler

Cafeteria i ridehuset står Helsinge rideklub for der vil her
være salg af dvs. lette retter, kage, frugt, slik, sodavand,
vand, juice og hvad de nu ellers finder på. Vi håber I vil
benytte denne mulighed og støtte op om stedet.

Startlisterne i dette program er foreløbige og vær derfor
opmærksom på evt. ændringer. Endelige startlister med
heat inddeling kan ses på stævnedagen.

Vi vil endnu engang sige stor tak alle vores hjælpere der
gør det muligt at gennemføre sådan et stævne.

Vi ser frem til et hyggeligt stævne og glæder os til at se jer
alle sammen!

MVH
Hildingur

Praktiske oplysninger
Ved modtagelsen skal kopi af stamtavle, vaccinationskort
samt tro- og loveerklæring fremvises!

Stævnedata
Stævneledelsen:

Stine J. Nielsen tlf. 27 44 68 02

Økonomi:

Anette Hansen

VIGTIGT: Indskrivningen forbeholder sig al ret til at afvise
heste og ryttere, der ikke har orden i ovenstående.

Programansvarlige:

Stine J. Nielsen

Adresse:

Helsinge Rideklub, Husebyvej 13,
3200 Helsinge

Speakere:

Helle Frederiksen
Line Albech

Indtjekning:
.

Lørdag mellem kl. 08.15 – 10.30

Sekretariat:

Luna Bormeth
Anette Hansen

Folde:

Du skal selv medbringe
hegnsmateriale og selv opsætte fold.
Foldene skal rengøres efter brug.

Café:

Helsinge Rideklub

Indskrivning:

Helle Kværnø
Nina Jacobsen

Der rides efter FIPO 2017 med danske særregler.
Dommere:
DR – Dorthe Rostock, Nationaldommer, DK
CH – Charlotte Helsø, Nationaldommer, DK
TL – Trine Lassen, C-dommer, DK

T8 Tölt – Udtagelsesrunde

Tidsplan

Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager samtidig. Der rides på
speakerens kommando.
Opgaven er:
1. Valgfrit tempo tölt. Hesten tages i skridt og der
skiftes volte.
2. Valgfrit tempo tölt.

8.15-10.30

Indtjekning

9.00

Ryttermøde

9.30-10.30

T.8

10.30-11.00

T.5

T5 Tölt – Udtagelsesrunde

11.00-11.15

T.4

11.15-12.00

T.3

12.00-12.20

FK1

Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager samtidig. Der rides på
speakerens kommando.
Opgaven er:
1.
Langsom tölt. Hesten tages i skridt og der skiftes volte.
2.
Langsom tölt på kortsiden. På langsiden tydelig øgning
af skridtlængden.

12.20-12.40

FK2

T4 Tölt – Udtagelsesrunde

12.40-13.30

Frokost

13.30-14.00

4.2

14.00-14.30

4.3

14.30-15.45

4.5

Der vil være præmieoverrækkelse efter hver klasse, så vent
gerne med at sadle hesten af, så vi kan få en flot parade og
æresrunde. Der er afsat ca. 10 minutter i tidsprogrammet til
dette, så der er god tid, før næste klasse starter.

Ekvipagerne rider i grupper af op til 3 på speakerens kommando.
Opgavedele:
1. valgfri tölt
2. langsom, jævn og rolig tölt.
Tag ned i skridt og skift volte.
3. langsom til middel tölt, tøjlerne holdes i en hånd og der er tydeligt
ingen tøjlekontakt til hestens mund.
(karakteren for 3. opgavedel tæller dobbelt)

T3 Tölt – Udtagelsesrunde

V2 Firgang – Udtagelsesrunde

Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen ad gangen på
speakerens kommando.
Opgavedele:
1. Langsom tölt. Hesten tages i skridt og der skiftes volte.
2. Langsom tölt på kortsiderne. På langsiderne tydelig øgning af
skridtlængden.
3. Hurtig tölt.

Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen
samtidig på speakerens kommando.

Firmakeppni
Det er en konkurrenceform, hvor der dystes i at vise den mest
harmoniske ekvipage. Optimalt vises alle hestens gangarter også
skridt, i forskellige tempi.
Konkurrencen afvikles således, at man først viser hesten på venstre
volte og efterfølgende på højre efter speakers kommando.
Hesten kan vises i valgfrie gangarter og tempi, så den fremstå bedst
muligt. Det er tilladt, at overhale og stoppe, men ikke at lave volter.
Det er tilladt, at ride med boots.
Det er IKKE tilladt, at ride med pisk.
Der skal under hele konkurrencen vises hensynsfuld ridning.

Opgaver er:
1. Langsom tölt
2. Langsom- til middel trav
3. Middel skridt
4. Langsom- til middel galop
5. Hurtig tölt

V3 Firgang – Udtagelsesrunde
Der rider enten 2 eller 3 ekvipager på banen samtidig. På speakerens
kommando.
Opgaven er:
Gangarterne vises i følgende rækkefølge.
1. Langsom tölt.
2. Langsom - til middel trav.
3. Middelskridt.
4. Langsom - til middel galop.
5. Middel- til hurtigt tölt

V5 Firgang – Udtagelsesrunde
Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen
samtidig på speakerens kommando.
Opgaver er:
1.
Langsom – middel tölt.
2.
Langsom – middel trav.
3.
Middel skridt.
4.
Langsom – middel galop.

Sponsorer
Tikøb Mølle
Stutteri Catlar
Draumur Rideudstyr
Gribskov Landhandel
Maj-Britt Damgaard
Equinebodywork v/ Linda Thejl
Hårkildegård - Islandskeheste
Tre huse – Islandskeheste
Hestagallery.com

