
LFHR 
Propositioner D-Stævne med E-klasser og ParaCup 18.-19. januar 2020 

 
DRESSUR LØRDAG D. 18/1: 

Indskud 80 kr. Efteranmeldelse 160 kr. (Klasse 10+11: 120 

kr.) 

1. Skridtklasse - LD1 -B Hest & Pony (E) 

LD1 rides i skridt. Hjælper/trækker tilladt. Mulighed 

for oplæst program 

2. LD1 -B Ponyer 2014 (E) 

Hjælper/trækker tilladt. Mulighed for oplæst program 

3. LD2 -B Ponyer (E) 

4. LC1-2-3 procentklasse -B ponyer (D) 

5. LB1-2-3 procentklasse -B ponyer (D) 

6. LA1-2-3-4 procentklasse -B ponyer (D) 

7. LA5-6-PRI procentklasse -A  ponyer (D) 

8. Ridefys & Handicapklasse -B,  Skridt, Hest & 

Pony (E) 

LD1-B Klasse for LFHR ridefys og handicapelever. 

Rides i skridt. Hjælper/trækker, 

hjælpemidler/specialudstyr tilladt. Mulighed for 

oplæst program. 

9. Ridefys & Handicapklasse -B,  Trav, Hest & 

Pony  (E) 

LD1-B Klasse for LFHR ridefys og handicapelever. 

Hjælper/trækker, hjælpemidler/specialudstyr tilladt. 

Mulighed for oplæst program. 

10. Opvarmningsklasse, Karlslundegaardens Para 

Cup (D) 

Procentklasse. Grad I   - NPT-111-B(2018), Grad II 

- NPT-211-B (2018), Grad III - NPT-311-B(2018), 

Grad IV - NPT-411-A(2018), Grad V - 

NPT-511-A(2018) 

11. Karlslundegaardens Para Cup (D) 

Procentklasse. Grad I   - NPT-111-B(2018), Grad II 

- NPT-211-B (2018), Grad III - NPT-311-B(2018), 

Grad IV - NPT-411-A(2018), Grad V - 

NPT-511-A(2018) 

12. LD1 -B Heste (E) 

Hjælper/trækker tilladt. Mulighed for oplæst program 

13. LD2-B Heste 2014 (E) 

14. LC-1-2-3 procentklasse -A heste (D) 

15. LB-1-2-3 procentklasse -A heste (D) 

16. LA1-2-3 procentklasse -A heste (D) 

17. LA4-5-6 procentklasse -A  heste (D) 

18. MB0-1-2-3 procentklasse -A Heste (D) 

19. MA1-2-3-Prix St. George procentklasse -A Heste 

(D) 

SPRING SØNDAG D. 19/1: 

Indskud 80 kr. Efteranmeldelse 120 kr.  

20. Bom på jord - Hest & Pony B0 (E) 

Hjælper/trækker tilladt. 

21. 20 cm - Hest & Pony B0 (E) 

Hjælper/trækker tilladt. 

22. 30 cm - Hest & Pony B0 (D) 

23. 40 cm - Hest & Pony B0 (D) 

24. 50 cm - Hest & Pony B0 (D) 

25. 60 cm - Hest & Pony B0 (D) 

26. LD Springning Ponyer (70/60/50 cm) B3 (D) 

27. LC Springning Ponyer (80/70/60 cm) B3 (D) 

28. LB1* Springning Ponyer (85/75/65 cm) B3 (D) 

29. LA1* Springning Ponyer (95/85/75 cm) B3 (D) 

30. LF Springning Heste (70 cm) B3 (D) 

31. LE Springning Heste (80 cm) B3 (D) 

32. LD Springning Heste (90 cm) B3 (D) 

33. LC Springning Heste (100 cm) B3 (D) 

34. LB1* Springning Heste (105 cm) B3 (D) 

35. LB2** Springning Heste (110 cm) B3 (D) 

 

36. Opstaldning lørdag 

Ingen overnatning 

Tilmelding DKK 100,00 

(Efteranm. DKK 200,00 ) 

37. LFHR - Leje af Hest 

Tilmelding DKK 50,00 

(Efteranm. DKK 50,00 ) 

38. Opstaldning søndag 

Ingen overnatning 

Tilmelding DKK 100,00 

(Efteranm. DKK 200,00 ) 

39. LFHR - Leje af hest 

Tilmelding DKK 50,00 

(Efteranm. DKK 50,00 

 



 

Bemærkninger 

E-Klasser åbne for LFHR, SAR, NFRK, SYR, MLR, SGR. 

Stævneansvarlig/Sekretariat: Hanne Bratholm, 40 50 77 87, hannebratholm@hotmail.com 

Adresse: LF-Hestesportscenter, Rågelundevej 24, 4892 Kettinge 

Stævnet afholdes iht. DRFs reglement, hvor intet andet er anført. OUT-regler er gældende. 

Tilmelding på Go!  eller DRF's anmeldelsesblanket , startgebyr indbetales på reg. nr. 6520 konto nr. 2662212 

OBS! Ved anmeldelser på papir eller e-mail tillægges et gebyr på 50 kr. 

Anmeldelsesfrist: 10.01.20 

Efteranmeldings og afmeldingsfrist: 15.01.20 inden kl. 18.00 

Startliste vil være tilgængelig på EQUIPE fra d. 16.01.20 kl. 18.00. 

Stævnet afholdes indendørs. Dressur på 20x60 bane. Spring på 23x60 bane. 

Opvarmning i ridehus 20x30 og på banen imellem klasser.  

Det er tilladt at starte 2 gange i en procentklasse pr. ekvipage, i så fald rides der 2 forskellige programmer: 
Ekvipagen kan opnå 2 placeringer. Det er ikke tilladt at starte 2 gange i samme springklasse. 

Gyldigt vaccinationskort skal medbringes og fremvises før start. 

For ryttere med heste udefra er der mulighed for at leje en boks for 100 kr. 

Ingen privat heste i stalden, med mindre man har betalt for en boks. Opsadlingspladsen er forbeholdt 
rideskoleheste. 

LFHR rideskoleelever skal betale for leje af hest. 50 kr pr. klasse (Husk at tilføje ydelsen til kurven på Go, for 
hver klasse). Halvpartsryttere betaler ikke leje af hest. Rideskoleelever/Halvpartsryttere på må starte 1 klasse pr. 
dag. 

 LFHR påtager sig intet ansvar ved sygdom- eller ulykke tilfælde i forbindelse med stævnet. 

 

Generelle bestemmelser, Karlslundegaardens ParaCup 2019. 

Tilmelding (herunder efteranmeldelse) til alle runder af cuppen skal ske senest søndag inden stævnet. 

En hest må starte med max. 2 ryttere i hver runde iht. Para-reglementet. 

En rytter må deltage med max. 2 heste i hver runde. 

Klasserne bedømmes af 1 dommer (jf. pkt. 232 i Parareglementet). 

Ovennævnte udelukkelser gælder for resultater opnået i kvalifikationsperioden, dvs. fra 1. januar 2017. En rytter / 
hest / ekvipage kan godt udelukkes fra cuppen i løbet af sæsonen. 

Indskud: 80 kr. Efteranmeldelse: 120 kr. 

Screenede (U14) ryttere samt klassificerede ryttere rider mod hinanden i én samlet klasse. Alle rytterne må tillige 
gerne starte i opvarmningsklasse. 

Opstaldning: Begrænset opstaldning, først til mølle. Dagsboks 100 kr. 

Der er elektronisk lodtrækning om startordenen (dvs. stævnesystemet tildeler startorden). Dog rider Grad 1 først, 
herefter Grad 2 osv. Grad 5 rider således sidst. 

https://go.rideforbund.dk/staevnekalender.aspx
http://www.lf-hestesportscenter.dk/index.php/aktiviteterkalender/staevner-list/anmeldelsesblanket
https://online.equipe.com/


 

Præmier: Karlslundegaarden giver store deltager-rosetter til alle startende. Den arrangerende klub giver selv 
placeringsrosetter. Der er ingen ærespræmier i cuppen.  

Klasserne gennemføres ved minimum 1 startende. 

Præmieoverrækkelsen foregår til fods. Vinderhesten er IKKE med til præmieoverrækkelsen. 

LFH Rideklub har rampe og lift, samt automatiske døre og handicaptoilet. 

Fotos: Det er vigtigt, at alle ryttere stiller op til fotografering – naturligvis reglementeret påklædt. 

Der er rosetter fra Karlslundegaarden til alle startende. Således skal alle startende møde til præmieoverrækkelse. 

https://www.facebook.com/Karlslundegaarden-ParaCup-684087812030420/?ref=page_internal 

 

 

https://www.facebook.com/Karlslundegaarden-ParaCup-684087812030420/?ref=page_internal

