
Invitation til  
Sjællandske Sportskuske’s  
Klubstævne  
den 10.-12. juni 2016  
 

 
 
Arrangør: Sjællandske Sportskuske 
Stævneværter: Monika og Henrik Køier Andersen 
Stævnet afholdes på: Juellund, Slimmingevej 28 – 30, 4100 Ringsted  
 
Stævnet er åbent for medlemmer af køreselskaber tilsluttet Dansk Køre 
Forbund og holdes samtidig med SSK’s landsstævne. 
 
Alle spand kan deltage, blot forspænding og vogn er forsvarlige. 
 
Konkurrencen omfatter:  
Klasse 1:  
Dressur: Valgfrit program - angiv på tilmeldingen hvilket program, du 
ønsker at køre, der køres på bane 40 x 100m - 40 x 80 m eller 20 x 60 m  
 
Klasse 2: 
Forhindringskørsel: Hastigheder ifølge reglementet. Træbro kan indgå. - 
samme forhindringsbane, som køres af Landsstævnekuske 
 
Klasse 3: 
Derby: Indeholder  2 maraton forhindringer og 10 kegleporte  
 
Klasse 4: 
Maraton: A-etape, Transfer etape, B-etape med 5 forhindringer, i alt 12-15 
km. - Samme rute og forhindringer som Landsstævne Kuskene kører  
 
Klasse 5, 
Junior-Maraton: 3 etaper, 4-5 forh. porte A-D 
Åben for junior og Youngdriver-kuske 
 
 
Officials  
Stævneleder: Ole Kristiansen 
Sekretariat: Anne Marie Nielsen 
Teknisk delegeret: Anette Kristiansen 
 
Dressurdommer: Anne Faurschou 
Forhindringskørsel Dommer:  Monika Køier Andersen 
Stævnedyrlæge: Sara Thor Christensen 
Stævnesmed: Frank Rasmussen 
Stævne smed og -dyrlæge kan tilkaldes via sekretariatet.  
Banebygger  
Maraton: Jens Peder Pedersen og Bjarne Wisler 
Forhindringskørsel: Anne Faurscou og Jens Peder Pedersen 
Opstaldning og campering: Henrik Køier Andersen 
 



 
 
Forventet Tidsplan:  
 
Fredag d. 10. juni:  
Kl. 16.00:  

● Heste må ankomme efter aftale med opstaldningsstedet  
● Sekretariatet er åbent for udlevering af informationer og 

forevisning af hestepas, samt stikprøvekontrol af vaccinationer 
● Baner og forhindringer er åbne 
● Cafeteria er åbent. 

Kl. 18.00: 
● Briefing maraton, derby og andre spørgsmål - mødested ved 

Cafeteria på Juellund  
 

Lørdag d. 11. juni  
Kl. 09.00  

● Dressur 1. kusk 
Kl. 11.00  

● Forhindringskørsel 1. kusk 
Kl. 19.00  

● Fællesspisning  - vi tænder grillen. 
 

Søndag d. 12. juni  
Kl. 10.00 Derby-klasse 
Kl  11.00 Maraton start 1. kusk 
Kl. ca. 15.30 

● Afslutning med samlet resultat og præmieoverrækkelse i cafeteria 
på Juellund  

 
 
Generelle bestemmelser:  
 

● Stævnet afvikles efter gældende FEI’s Reglement for internationale 
kørestævner og Para- Equestrian kørestævner 11. udgave gældende 
fra 1. januar 2015 samt Dansk tillæg til FEI’s reglement 11. udgave 
gældende fra 1. januar 2015.  

● For Mini-ponyer og miniature-heste – ponyer under 120 cm gælder 
at: 
Man kan køre dressur: indendørs dressurprogram 3, 4 eller 5, som 
køres på bane 20 X 60 m og 
Ekvipager med sulky må køre uden groom på vognen, men skal 
have en groom på banen, som giver sig til kende over for 
dommeren, og som har sin fulde opmærksomhed på kusk og pony. 

● Hestepas afleveres i sekretariatet, udleveres igen når kusken 
returnerer vognnummer og vest efter maraton eller derbykørslen.  

● Sjællandske Sportskuske tager forbehold for sammenlægning eller 
aflysning af klasserne, samt ændre i tidsplanen hvis dette bliver 
nødvendigt.  

● De forskellige klasser oprettes, således at der efter arrangørernes 
mening bliver mest mulig fair konkurrence. 

● Opstaldning og Campering kan tilbydes, men der er ikke krav om 
at hestene skal være opstaldet, da det er et 2-dages stævne.  

● Opstaldning tilbydes på Juellund og evt. de omkringliggende 
ejendomme.  



● Campering tilbydes med begrænset strøm 
● Vogne kan blive på Juellund fra fredag til søndag  
● Hestene kan tidligst ankomme fredag d. 10. juni, efter aftale med 

opstaldningsstedet  
● Officials kan deltage som aktive.  
● Vi kan formidle Bed & Breakfast overnatning i overkommelig 

bil-afstand fra Juellund, hvor kusk, hjælpere og heste kan bo. 
(individuel aftale om ankomsttidspunkt) – samt Bed & Breakfast 
for deltagere, som alternativ til campering  

● SSK påtager sig intet ansvar for tyveri, ulykker, skader eller 
sygdom, der måtte opstå. 
 

DRESSUR:  
● Der køres dressur lørdag d. 11. juni  
● Der køres på græsbane på 40 X 100 m, 40 X 80 m eller 20 X 60 m 

som anført i programmerne 
● Opvarmning til dressur foregår på græsbane på 40 X 100 m  
● Der vil være ur og startliste på opvarmningsbanen. Kusken er selv 

ansvarlig for at komme til dressurbanen til tiden.  
 

FORHINDRINGSKØRSEL:  
● Forhindringskørslen  køres lørdag sideløbende med 

dressur-kørslen.  
● Der køres på græs-bane.  
● Forhindringskørslen køres som fejlkonkurrence uden omkørsel.  

 
MARATONKØRSEL OG DERBYKØRSEL:  

● Derby og Maraton køres søndag d. 12. juni  
● Maratonforhindringerne ligger samlet omkring Juellund. Der vil 

indgå en vandforhindring.  
● Pony’er kører efter hastigheder jf. Dansk tillæg til FEI’s reglement 

11. udgave gældende fra 1. januar 2015 
● Kusk og groom skal under maraton bære sikkert fastspændt 

beskyttelseshjelm og sikkerhedsvest. Overtrædelse vil medføre 
udelukkelse. (Gælder under hele maraton). Desuden skal groom’en 
bære den udleverede nummervest.  
 

 
Tilmelding og betaling:  

Til SSK pr mail til kontakt.SSK@gmail.com 
eller pr post til: Helle Heebøll Bregnetvedvej 39 A, 4320 Lejre  - alle 
felter bedes udfyldt 
- tilmeldingen skal være Sjællandske Sportskuske i hænde 
 senest onsdag d. 25- maj  2016. 

Eventuelle ønsker om starttider - og mulighed for at dele vogn, groom 
eller andet SKAL påføres tilmeldingen.  
 
Stævnegebyr:   200 kr. pr klasse 
  
Opstaldning: 650 kr. pr. boks. Boksen vil være strøet ved ankomsten, 
yderligere strøelse kan købes. 
Hø og foder medbringes af deltagerne selv. 
 
Camping: 500 kr. pr plads 



 
Bed & breakfast: Aftales direkte med værten, afhængig af ankomst 
tidspunkt. (Obs begrænset antal, så vær kvik)  
 
 
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. 
Husk at skrive navn på  ̊ indbetalingen!  
 
Information, program og deltagerliste vedrørende stævnet vil blive sat på 
www.sportskuske.dk, SSK’s Facebookprofilgruppe samt 
www.koereforbund.dk så hurtigt som muligt efter tilmeldingsfristen er 
slut. Information mm. vil blive fremsendt pr. mail til alle, der oplyser 
mailadresse.  
Kun efter nærmere aftale fremsendes information pr. post, men vil blive 
udleveret ved ankomst til Juellund.  
 
Den endelige startliste til dressuren, med starttider vil blive offentliggjort 
fredag formiddag. Eventuelt afbud bedes venligst meddelt hurtigst muligt 
og helst senest torsdag kl. 18 af hensyn til bedst mulig planlægning af 
starttider til dressur.  
 
Ved framelding før sidste tilmeldingsfrist udbetales hele startgebyret. 
Ved framelding efter denne dato er startgebyret tabt. Listen vil blive 
tilsendt alle pr mail og vil desuden blive udleveret ved ankomst.  
 
Cafeteria er åbent både fredag, lørdag og søndag. 
 
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE SAMMEN 
 

VENLIG HILSEN 
SJÆLLANDSKE SPORTSKUSKE 


