
Invitation til  

Sjællandske Sportskuske’s   

Landsstævne  

Den 2.-3. juni 2018 

 

 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 
udenlandske kuske. 

Stævnet afvikles efter gældende FEI’s Reglement for internationale kørestævner og Para- 

Equestrian kørestævner 11. udgave med rettelser fra 2018 

Dansk tillæg til FEI’s reglement 11. Udgave fra 1. Januar 2018 inklusiv  

Regler om Derby og National FEI Children klasse  

 

 

 Følgende spand kan deltage:  

 1-spand pony på 120 cm og derover 

 Tandem, 2- og 4-spand pony på 108 cm og derover 

 Tandem, 1- 2 og 4-spand hest 

 

 I Derby-klasserne desuden 

 Pony og miniatureheste 1-spand under 120 cm /  

 2-, 4-spand og tandem under 108 cm.  

 
 Officials  
 Stævneleder:   Henrik Køier Andersen 

 Sekretariat:   Anne Marie Nielsen, Helle Heebøll og Malene Hvitved 

 Teknisk delegeret:  Henning Clausen 

 

 Dommer-kollegium:  

 Overdommer:  Anette Kristiansen 

 Dommer:     Henning Clausen 

 Dommer:   Pia Skar 

 Dommer:     Anne Faurschou 

 Dommer:    Bitten Jensen 

 Dommer keglekørsel:  Jørgen Konge 

 

 Stævnedyrlæge:   Sarah Thor Christensen 
 Stævnesmed:   Frank Rasmussen 

 Stævne smed og -dyrlæge kan tilkaldes via sekretariatet.  

 Ankenævn nedsættes ved stævnestart. 

 

 Banebyggere 

 Ole Kristiansen,  

 Dennis Bundgaard, Monika Køier og Henning Jacobsen 

 

 Opstaldning og campering: Henrik og Monika Køier Andersen 

 

  



 Der kan tilmeldes i følgende klasser: 
 

 Middelsvær, Svær C og Svær B klasse 

 1-spand hest 

 2-spand hest 

 4-spand hest 

 1-spand pony 

 2-spand pony 

 4-spand pony 

  

National FEI Children:  1-spand pony,  

Kuske på  10 - 14 år 

 

Junior klasse:             1-spand hest/pony, 2-spand pony, 4-spand pony,  

Kuske på 14 – 18 år 

 

Young Driver klasse:    1-spand hest/pony, 2-spand hest/pony og 4-spand pony 
Kuske på 16 – 21 år 

 

Derby 
Let Derby:   Børn fra 5 år og opefter samt voksne. 

Midelsvær Derby:   Børn fra 7 år og opefter samt voksne. 

Svær Derby:   Kusken skal være 10 år eller derover.  

 For børn på 10 og 11 år skal Middelsvær Derby være  

 gennemført min 3 gange med 70 strafpoint eller derunder i 
 dressur og uden udelukkelse, diskvalifikation eller 
 udgåelse. 

  

 Dressur 
Der køres i følgende dressurprogrammer: 

  

Middelsvær klasse:  Alle kører program 7A 

 

Svær C klasse:        1-spand hest/pony 3*C HP1 (tidligere program 9) 

                            2-spand hest/pony 3*C HP2 (tidligere program 8B) 

                               4-spand hest/pony 3*C HP4 (tidligere program 8C)                            

  

Svær B klasse            1-spand hest/pony  3*B HP1 

             2-spand hest/pony  3*B HP2 

             4-spand hest/pony  3*B HP4 

 

National FEI Children  Ch. P1               

Junior klasse                  4A                    

Young Driver klasse 3*A HP1-2 (nyt program) 

 

Let Derby    TR1 

Middelsvær Derby             3A 

Svær Derby                   4A 

  

Dressurbanen for Young Driver, Middelsvær og Svære klasser er 40 x 100 meter. Der vil 

være opvarmningsbane i samme mål. 

Dressurbanen for Let, Middelsvær og Svær Derby, National FEI Children og Junior 
klasserne er 40 x 80 meter. 



Forhindringskørsel 
 

Vil foregå på forhindringsbanen og starter kort tid efter dressurkørslen, således at 

kusken ikke behøver spænde fra efter dressuren.  

Der vil være op til 20 forhindringer. Træbro kan indgå. 

  

Fejlfri tid beregnes ud fra følgende hastigheder: 

  

Svær C, Svær B klasse, Juniorklasse og Young Driver klasse: 

Hesteklasser Ponyklasser   

4-spand 240 m/min 4-spand 240 m/min 

2-spand 250 m/min 2-spand 250 m/min 

1-spand 250 m/min 1-spand 260 m/min 

     

Middelsvær klasse og Svær Derby:      230 m/min 

National FEI Children, Let Derby og Middelsvær Derby :  220 m/min 

  

Med undtagelse af Let Derby, kan der være reduceret portbredde i fra 3 – 5 forhindringer 

til vognbredde + 15 cm. 

Der er ingen omkørsel, ved lige fejl vil tiden være afgørende, ved både lige fejl og lige tid 
gives samme placering. 

Maraton 
  

Maraton Middelsvær, Junior og Young Driver klasserne: 

Etape Længde Gangart Hastighed 

hest 

Hastighed pony 

(afhængig af pony 

kategori) 

A Ca 5  km Fri 15 

km/time 

12 – 14 km/time 

Transfer ca 1 km Fri     

B 5-7.5 km Fri 

(undtagen ml. 

sidste 

forhindring og 

mål) 

14 

km/time 

11 – 13 km/time 

 Der vil være 5 forhindringer, heraf en vandforhindring. 

  

 



 

 

Maraton Svær C og Svær B klasse 

Etape Længde Gangart Hastighed 

hest 

Hastighed pony 

(afhængig af 

pony kategori) 

A Ca 5 km Fri 15 km/time 12 - 14 km/time 

Transfer ca 1 km Fri     

B 5 – 7,5 km Fri 

(undtagen ml. 

sidste 

forhindring 

og mål) 

14 km/time 11 - 13 km/time 

 Der vil være 5 forhindringer, heraf en vandforhindring. 

  

 

 

 

Maraton National FEI Children 

Etape Længde Gangart Hastighed 

hest 

Hastighed pony 

(afhængig af 

pony kategori) 

A 3-5 km Fri 15 km/time 12 - 14 km/time 

Transfer Max 1 km Fri     

B  4 - 5 km Fri 

(undtagen ml. 

sidste 

forhindring 

og mål) 

14 km/tim 11 - 13 km/time 

Der vil være 5 forhindringer, med porte fra A – D, heraf en vandforhindring  

 
Pony kategori II og III kører i samme klasse som kategori I, dog med nedsatte 

hastigheder jf. Dansk tillæg til FEI’s reglement. 

  

Vægtkrav og vognbredder i flg reglementet gælder for maratonvognene i Middelsvær, 
Svær C, Svær B, National FEI Children, Junior og Young Driver klasserne. 

  

Der vil være dyrlægekontrol før start af etape B. Steward kan udføre kontrol af 
forspænding og vognbredder før start af etape B 



  

Der er tidtagere ved hver etapes start og slut og der vil være kontrollører på ruten. 

Maratonforhindringerne ligger samlet omkring Juellund. Der vil indgå en 

vandforhindring.  

  

Maratonruten kan rekognosceres til fods eller på cykel. Motorkørsel er ikke tilladt 

hverken i skovområder, eller i forhindringerne, og heller ikke kørsel på cykel i 
forhindringerne.  Eventuelle spørgsmål vil blive besvaret under briefingerne fredag aften 
og lørdag 

  

 

DERBY: 
OBS særlige reger for Let, Middelsvær og Svær Derby: 

 
Spandtyper: Fri forspænding 

Vogn: Der må køres med samme 2-eller 4-hjulede vogn i alle discipliner, 
vognbredde min 100 cm. Der må køres med luftgummihjul. Ingen krav til 
vognvægt. Ingen krav til lygter. 

Grooms til Let, Middelsvær og Svær Derby klasser: Med undtagelse af 
nedenstående, skal alle ekvipager have det korrekte antal grooms på vognen i 
alle discipliner. 

Herfra er undtaget: Hvis kusken er 18 år eller derover og kører med 1-spand 
pony eller miniaturehest under 107 cm (uden sko) må der køres uden groom 

på vognen. I dressurkørsel skal der være en groom tilstede ved B eller E, og 
ved Derby og forhindringskørsel, skal groomen være så tæt på ekvipagen, at 
det er muligt at være klar til hjælp ved behov. Der kan også modtages hjælp 

fra banepersonalet i Derby og forhindringskørsel. Groomen skal i alle tilfælde 
have erfaring med kørsel med hest og vogn. 
Hjælpeliner: Børn under 10 år skal køre med hjælpeliner 

Specielt for Let Derby: Mundtlig hjælp fra groom er tilladt i alle discipliner. 

 

Let Derby (kombineret forhindringsbane med maratonforhindringer, den ene vil være 

vandforhindringen, men det vil være muligt at komme udenom vandet, ved at køre en 
omvej):  

Forhindringsbanen har 12 forhindringer incl.  2  maratonforhindringer med porte fra A - 

D. I maratonforhindringerne er der fri gangart, mens der på selve forhindringsbanen skal 
køres i trav. 

Max banelængde 1000 m og den gennemkøres én gang. 

Fejlfri tid beregnes ud fra følgende hastigheder:  

Hest og pony 1: 210 m/min, pony 2: 200 m/min, pony 3: 190 m/min 

  

 

Middelsvær Derby (kombineret forhindringsbane med maratonforhindringer, den ene vil 

være vandforhindringen, men det vil være muligt at komme udenom vandet ved at køre 
en omvej):  

Forhindringsbanen har 12 forhindringer incl. 2 maratonforhindringer med porte fra A – 

D: I maratonforhindringerne er der fri gangart, mens der på selve forhindringsbanen skal 
køres i trav. 

Max banelængde 1000 m og den gennemkøres to gange med mindst 10 min mellem hver 

gennemkørsel. 

Fejlfri tid beregnes ud fra følgende hastigheder: Hest og pony 1: 220 m/min, pony 2: 210 
m/min, pony 3: 200 m/min 

  



 

 

Svær Derby (kombineret forhindringsbane med maratonforhindringer) 

Forhindringsbanen har 12 forhindringer incl. 2 maratonforhindringer med porte fra A – 
F heraf en vandforhindring. Der kan være reduceret portbredde på op til 3 

enkeltforhindringer på forhindringsbanen til vognbredde + 15 cm. Der er fri gangart på 
hele banen. 

Max banelængde 1000 m og den gennemkøres 2 gange med mindst 10 min mellem hver 

gennemkørsel. 

Fejlfri tid beregnes ud fra følgende hastigheder: Hest og pony 1: 230 m/min, pony 2: 220 
m/min, pony 3: 210 m/min 

  

 

Opvarmning til Derby: foregår på et lukket område. Kusken skal varme sin pony/hest op 
i min. 20. min under overvågning. 

  

 
Generelle bestemmelser:  
 

 Reservehest må medbringes for 2- og 4-spand. 

 Ponykategori I, II eller III skal angives ved tilmelding. 

 Kuskens fødselsår skal angives ved tilmelding (i de klasser med aldersgrænser) 

 Eventuelle ønsker om starttider - og mulighed for at dele vogn, groom eller andet 

SKAL påføres tilmeldingen.  

 Der dispenseres for vognbredder i dressur og forhindringskørsel, dog ikke til 

mindre end 100 cm, samt for minimumshøjde for 2- og 4-spand pony, jf. Dansk 
tillæg 1. januar 2017 - vognbredden bedes oplyst på tilmeldingen. 

 Afstand mellem hest/pony og vogn må ikke på noget tidspunkt være under 50 
cm., ved skærmruller 40 cm. 

 Gyldige vaccinationsattester skal medbringes og forevises i sekretariatet. 

 Alle danske kuske, der starter i Let, Middelsvær og Svær klasse skal have  

National kuskelicens. Herfra er undtaget Children, Junior og Young Driver kuske, 
så længe de starter i disse klasser. 

 Der vil være ur og startliste på opvarmningsbanen og kuskene er selv ansvarlige 
for at komme til dressurbanen til tiden 

 Sjællandske Sportskuske tager forbehold for sammenlægning eller aflysning af 
klasserne, vi tilstræber at der bliver minimum 3 deltagere i en klasse. Samt for 

ændring i tidsplanen, hvis det er mere hensigtsmæssigt.  

 Vi forbeholder os desuden muligheden for at erstatte A-etapen med opvarmning på 

lukket bane. Dette vil afhænge af vejret og vil blive meddelt deltagerne i 
infomateriale før stævnestart. 

 Opstaldning og Campering tilbydes. 

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

 Vi kan også formidle kontakt til opstaldning og overnatning i fornuftig bil-afstand 
fra Juellund (Bed & Breakfast) 

 Campering tilbydes med strøm i begrænset omfang.  

 Vogne kan blive på Juellund fra fredag til søndag  

 Officials kan deltage som aktive.  

 Præmier: Der er sløjfer til de placerede i de enkelte discipliner og præmie og sløjfer 
for de samlede placeringer i klasserne.  

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

 



 Alderskrav til kuske og grooms er af sikkerhedsmæssige hensyn gældende overalt 

på stævnepladsen 

 For alle kuske og grooms gælder at fastspændt sikkerhedshjelm og sikkerhedsvest 

er obligatorisk og skal bæres under maraton. Desuden skal groomen bære den 
udleverede nummervest.  

 Alle kuske, grooms samt passagerer under 18 år skal altid bære fastspændt 

sikkerhedshjelm og sikkerhedsvest når de befinder sig på vognen  

 
Foreløbig tidsplan:  
  

 Fredag d. 1. Juni kl. 16.00  Stævnepladsen er åben og heste må  

      ankomme. 

 Campingvogne kan ankomme 

 Fredag d. 1. Juni kl 17.00  Maratonbriefing udlevering af endelig  

 startliste til dressur og baneskitser, mødested 

 ved cafeteria. 

 Baner er herefter åbne for besigtigelse 

 

 Lørdag d 2. Juni kl 09.00  Dressur - klasser på bane 40 X 100 m 

      Dressur - klasser på bane 40 X 80 m 

 Lørdag d 2. Juni kl 10.30  Forhindringskørsel 

 Lørdag d 2. Juni     Maratonbriefing og spørgsmål 

  (tidspunkt oplyses i infomateriale før stævnestart) 

  

 Søndag d 3. Juni kl 09.00  Maraton-kørsel 

      Pause 

 Søndag d 3. Juni    Derby - Let - middel - og Svær  

 Afslutning og præmieoverrækkelse  

 ved cafeteriet  

 

 

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 fredag d. 11. maj  2018. 

Eventuelle ønsker om starttider - og mulighed for at dele vogn, 
groom eller andet SKAL påføres tilmeldingen. 

 

  

 

 Stævnegebyr: 650 kroner 

  

 Opstaldning: 800 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 med begrænset strøm 

mailto:kontakt.SSK@gmail.com


 
 Ved tilmelding efter sidste tilmeldingsfrist opkræves dobbelt stævnegebyr. 

 Tilmeldingen er først gældende, når betaling er modtaget på vores konto i  

 Danske Bank, Køge afdeling:  

 Reg. Nr. 4424 - Kontonummer: 4869 244 678.  

 Mobile Pay: 42571 

Husk at skrive navn på ̊ indbetalingen! 

 

 

 Information, program og deltagerliste vedrørende stævnet vil blive sat på 
 www.sportskuske.dk, SSK’s Facebook-gruppe 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. 
 Efter dette tidspunkt kan der IKKE ændres i startlisten til dressur. 

 

 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 

Bestyrelsen  

for 

SJÆLLANDSKE SPORTSKUSKE 

  


