Invitation til

Arden Super Cup
2018
Sjællandske Sportskuske

Arrangør: Sjællandske Sportskuske
Stævneværter: Monika og Henrik Køjer Andersen
Stævnerne afholdes på: Juellund, Slimmingevej 28 – 30, 4100 Ringsted
Stævnernes hovedsponsor: Seletøjs fabrikant Arden

Stævnerne er åbne for medlemmer af køreselskaber tilsluttet Dansk Køre Forbund og
lokale køreforeninger på Sjælland og Lolland-Falster.
Stævnerne er følgende datoer:
2. april, 13. maj, 19. august og 30. september

Hovedpræmierne i Arden Super Cup er:
2 SÆT ET-SPANDSSELER
1 SÆT TO-SPANDSSELER
Alle 3 sæt seler er Maraton seler i Biothane, hvor der kan vælges mellem
flere farvekombinationer og størrelser
Derudover er der rosetter og præmier til øvrige placerede ekvipager i henhold til FEI s
regler.

ARDEN SUPER CUP kommer i 2018 til at bestå af 3 klasser, og disse er fortløbende
hele cuppen igennem:
Klasse 1: 2-spand, 4-spand og tandem hest og pony
Klasse 2: 1-spand hest
Klasse 3: 1-spand pony
Konkurrencen omfatter følgende:
1. Dressur:
Klasse 1 kører program: 3*A HP2 (Juniorer/Young Driver), 3 A, 7 A eller 3*B HP2
Klasse 2 og 3 kører program: 3*A HP1 (Juniorer/Young Driver), 3A, 7A, 3*C HP1
(gl. program 9) eller 3*B HP1.
C kuske kører 3A eller 3*A HP1/2 (Juniorer/Young Driver)
B kuske kører 7A eller 3*A HP1/2 (Juniorer/Young Driver)
A kuske kører 3*C HP1 (gl. program 9), 3*B HP2 , 3* B HP1 eller 3*A HP1/2
(Juniorer/Young Driver)
Det er op til kusken at vurdere hestens niveau. Er hesten urutineret/ung/ny,
kan der startes i et program der ligger under kuskens niveau.
Resultatet ganges med en koefficient:
3A ganges med 1,0
3*A HP1/2 ganges med 1,008
7A ganges med 1,015
3*C HP1 (gl. program 9) ganges med 1,025
3* B HP1/2 ganges med 1,035
Disse koefficienter er efter anbefalinger fra Dansk Ride Forbund
2. Forhindringskørsel:
C kuske kører med vognbredde + 15 cm
B kuske kører med vognbredde +10 cm
A kuske kører med vognbredde + 5 cm.
Tiden omregnes til strafpoint: 1 point pr sek. ekvipagen er på banen.
En bold koster 6 strafpoint
3. Maraton Forhindringer:
Der er 2 forhindringer, der hver køres 3 gange. Den ene vil være
vandforhindringen. De 2 bedste gennemkørsler i hver forhindring tæller i det
samlede resultat. Kusken kan vælge, kun at køre 2 gange i hver forhindring.
Kuskene kaldes ind efterhånden som de er klar på opvarmningen.
Start- og mållinje vil være forskellig for A, B og C kuskene.
Der gives 1 strafpoint for hvert sekund kusken er i forhindringen
Forventet Tidsplan for stævnedagene:
Kl. 09.00 Dressur 1. kusk
Kl. 10.00 Forhindringskørsel 1. kusk
Frokost
Kl. 14.00 Maratonforhindringer
● Afslutning med resultat og præmieoverrækkelse i cafeteria på Juellund ved de
indledende runder.
● Ved finalen: Afslutning med præmieoverrækkelse forspændt på dressurbanen.

Generelle bestemmelser:
Stævnet afvikles efter gældende FEI’s Reglement for internationale
kørestævner og Para- Equestrian kørestævner 11. udgave gældende fra 1.
januar 2014 - med ændringer gældende fra 1. januar 2018.
Dansk tillæg til FEI’s reglement 11. udgave gældende fra 1. januar 2018.
Alle spand kan deltage, blot forspænding og vogn er forsvarlige.
Der er tvungen opvarmning før maraton - kusken skal være forspændt
minimum 30 minutter før der skal køres, og der vil være en observatør til check
ind på opvarmningsbanen.
Der kan tilmeldes i enkelt-discipliner efter ønske. Pris pr. disciplin 100 kr.
For at deltage i den samlede cup, skal ekvipagen deltage i mindst to indledende
runder, og gennemføre alle tre discipliner samt i finalen med alle tre discipliner.
Vinderen af hver klasse i den samlede cup, findes ved at ekvipagen opnår point
efter følgende skema, fra FEI driver awards:
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● Der samles point ved hvert stævne ekvipagen deltager i, dog således, at det er
de bedste 2 resultater der tæller, og der opnås dobbelt antal point ved finalen.
● De kuske i hver af de 3 klasser, som efter finalen har samlet flest point vinder.
● Ved pointlighed efter finalen, vinder den kusk med bedste resultat ved finalekørslen. Er to kuske stadig lige, vægter dressurresultatet højeste og endelig,
hvis kuskene stadig er lige, vil det blive nødvendigt at trække lod om
hovedpræmierne.
● Der uddeles rosetter til de samlede placerede til hvert stævne, samt rosetter til
de placerede i de individuelle discipliner.
● Hestepas forevises i sekretariatet på forlangende.
● Officials kan deltage som aktive.
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SSK påtager sig intet ansvar for tyveri, ulykker, skader eller sygdom, der måtte
opstå.
Der vil være ur og startliste på opvarmningsbanen. Opvarmningsbanen anvises
på dagen. Kusken er selv ansvarlig for at komme til dressurbanen til tiden.
Forhindringskørslen kører sideløbende med dressur-kørslen.
Der køres på græsbane.
Forhindringskørslen køres som fejlkonkurrence uden omkørsel.
Kusk og groom skal under maraton bære godkendt hjelm og sikkerhedsvest.
Overtrædelse vil medføre udelukkelse. Desuden skal groom’en bære den
udleverede nummervest.
Vi henleder opmærksomheden på de nyere regler omkring kuske / grooms
under 18 år, m.h.t. sikkerhedshjelm og -vest, samt de helt nye regler for
godkendte hjelme!

Tilmelding og betaling:
Til SSK pr mail til kontakt.SSK@gmail.com
eller pr post til: Malene Hvitved, Vollerslevvej 29, 4632 Bjæverskov - alle felter
bedes udfyldt.
- tilmeldingen skal være Sjællandske Sportskuske i hænde senest 14 dage før
den enkelte stævnedato.
Eventuelle ønsker om starttider - og mulighed for at dele vogn, groom, hat eller
handsker mm.

SKAL påføres tilmeldingen.

Stævnegebyr: 300 kr. pr stævne, for deltagelse i cuppen. Der er mulighed for kun at
køre enkelte discipliner for 100,- pr disciplin.
Tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves dobbelt stævnegebyr. Tilmeldingen
er først gældende, når betaling er modtaget på konto i Danske Bank, Køge afdeling:
Reg. Nr. 4424 - Kontonummer: 4869244678.
Mobile Pay:
42571

Husk at skrive navn på ̊indbetalingen.

Information, program og deltagerliste for stævnet, vil blive sat på
www.sportskuske.dk, SSK’s Facebook-side samt www.koereforbund.dk så hurtigt som
muligt efter sidste tilmeldingsfrist. Information mm. vil blive fremsendt pr. mail til alle,
der oplyser mailadresse.
Kun efter nærmere aftale fremsendes information pr. post.
Den endelige startliste til dressuren, inkl. starttider, vil blive offentliggjort på SSK’s
hjemmeside og Facebook side ca. 24 timer før stævnet starter. Afbud bedes venligst
meddelt hurtigst muligt, af hensyn til planlægningen.
Ved framelding før sidste tilmeldingsfrist udbetales hele startgebyret.
Efter denne dato, er der ikke mulighed for tilbagebetaling. Startlisten vil blive sendt til
alle pr mail, og vil desuden kunne hentes i sekretariatet.
Cafeteria er åbent ved alle stævner.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE SAMMEN
VENLIG HILSEN
SJÆLLANDSKE SPORTSKUSKE

