
Invitation til  

Træningsstævner  

vinter  2018 
Sjællandske Sportskuske 

 
 

Arrangør: Sjællandske Sportskuske 

Stævneværter: Monika og Henrik Køier Andersen 

Stævnerne afholdes på: Juellund, Slimmingevej 28 – 30, 4100 Ringsted  

 

Stævnerne er åbne for medlemmer af køreselskaber tilsluttet Dansk Køre Forbund og 

medlemmer af lokalforeningerne på Sjælland og Lolland/Falster 

 

Der holdes i alt 3 stævner.  14. januar, 18. februar, 4. marts - hvis vejret tillader. 

 

Da formålet primært er træning og dygtiggørelse, er der ikke præmieoverrækkelse 

 

Konkurrencen omfatter følgende:   

 

1. Dressur: Valgfrit program - angiv på tilmeldingen hvilket program, du ønsker at 

køre, der køres på grusbanen  

Der afsættes ekstra minutter pr kusk m h p ekstra respons fra dommeren, 

 formålet er forbedring af kuskenes dressur. 

Der kan tilmeldes flere gange i dressur, hvis tidsplanen tillader dette. Gerne i  

forskellige programmer 

 

2. Forhindringskørsel, træning i præcision, der er fri hastighed, dog må der ikke 

skridtes 

Let klasse   Vognbredde + 15 cm 

Middel klasse  Vognbredde + 10 cm 

Svær klasse  Vognbredde + 5 cm 

Der køres på forhindringsbanen bag klubhuset. 

 

Forventet Tidsplan for stævnedagene:  

Kl. 10.00 Dressur 1. Kusk  - Kl. 10.15 Forhindringskørsel 1. kusk 

 

 

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 2017. 

Dansk tillæg til FEI’s reglement 11. udgave gældende fra 1. januar 2017.  

Alle spand kan deltage, blot forspænding og vogn er forsvarlige. 

● Ponyer under 120 cm må køre uden groom på vognen, men groomen skal være 

ved / på banen og give sig til kende overfor dommeren og have sin fulde 

opmærksomhed på ekvipagen. 

● SSK medlemmer har mulighed for at køre i SSK-vognen, men det skal ønskes 

ved tilmelding, og fordeles efter ”Først til mølle” 

● Hestepas forevises i sekretariatet på forlangende.  
● Officials kan deltage som aktive.  



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

opstå. 
● Opvarmning foregår på græsset bag klubhuset, kusken er selv ansvarlig for at 

komme til dressurbanen til tiden. 
● Forhindringskørslen kører sideløbende med dressur-kørslen på græsbanen.  

 

 

 

Tilmelding 

Til SSK pr mail til kontakt.SSK@gmail.com 

eller pr post til: Helle Heebøll Bregnetvedvej 39 A, 4320 Lejre   

eller pr SMS til 29 78 77 88 - eller Messenger til Helle  

 

Tilmeldingen skal være Sjællandske Sportskuske i hænde senest 5 dage før den 

enkelte stævnedato og indeholde Navn på kusk, groom og hest/pony. 

Dressurprogram og klasse i f t keglekørslen. Samt sporbredde. 

 

Eventuelle ønsker om mulighed for at dele vogn, groom, hat eller handsker mm.  

SKAL påføres tilmeldingen, der køres i startrækkefølge efter portbredde, så vi 

ikke skal flytte kegler mere end højst nødvendigt. 

 

Stævnegebyr:  for SSK medlemmer gratis  

 

For kuske, som ikke er medlemmer af SSK  50 kr. pr disciplin   

Alle deltagere skal stille med en hjælper på keglebanen til 2 andre kuske for hver 

start i keglekørslen man selv kører. 

 

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.  

 

Deltagerliste og startliste vedrørende stævnet vil blive sat på www.sportskuske.dk og  

SSK’s Facebook-side. Information mm. vil blive fremsendt pr. mail til alle, der oplyser 

mailadresse.  

 

Cafeteria er åbent for salg af drikkevarer og måske en lille kage 

 

 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE SAMMEN 

 

VENLIG HILSEN 

SJÆLLANDSKE SPORTSKUSKE 

 

mailto:kontakt.SSK@gmail.com
http://www.sportskuske.dk/

