Shetlænder Stævne Øst - SSØ turnering
21. August 2022
Så er det blevet tid til at lufte vores skønne brugsponyer. Denne gang forsøger vi os med et
stævne.
Under stævnet kan der samles point i Ridning, Kørsel og for hånd. Sidst på dagen findes der en
“Bedste køre ekvipage” inden for både Junior og Senior og “Bedste ride ekvipage” med trækker og
uden trækker samt “Bedste for hånd”.
For at kunne vinde titlen inden for ridning, skal man have deltaget i både en spring klasse og en
dressur klasse.
For at kunne vinde titlen inden for kørsel, skal man have deltaget i både en derby klasse og en
dressur klasse.
For at kunne vinde “Bedste for hånd’” skal der deltages i min. 2 af de 3 for hånd-klasser.
Deltager man kun i én klasse, vil man kun kunne blive disciplin vinder.

Klasser
Rideklasser:
Klasse 1 - Dressur med trækker
Klasse 2 - Dressur uden trækker
Klasse 3 - Spring med trækker
Klasse 4 - Spring uden trækker
Køreklasser:
Klasse 5 - Dressur junior
Klasse 6 - Dressur senior
Klasse 7 - Derby junior
Klasse 8 - Derby senior
For hånd:
Klasse 9 - Spring for hånd
Klasse 10 - Dressur i lange liner
Klasse 11 - Agility

Turneringen går ud på at samle point.
Alt efter placering i klassen, optjenes point, som til sidst
på dagen er med til at afgøre hvem der vinder titlen.
Det er ekvipagen der samler point sammen.

Generelt
Stævnet afholdes d. 21. august 2022 på Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted.
Stævnet kræver medlemskab af Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark - enten registreret
ejer eller bruger af pony skal være medlem.
Pony skal være renracet shetlandspony med rødt hestepas, og skal være fyldt 4 år.
Ponyen må deltage i maks 4 klasser på dagen.
Alle ponyer skal bære trense med bid.
Alle ekvipager skal bære stævnenr. Dette medbringes selv. Det er tilladt at bære det på
fremviserens overarm.
Fremvisere af hingste skal være fyldt 15 år.
Pris pr. klasse er 100 kr.
Pris for leje af boks 350 kr. stk.
Gebyret indbetales på foreningens konto eller mobilepay
Konto: reg.nr. 1551 kontonr. 0009174524
Mobilepay: 18036
Husk at skrive navn samt at det er til “Shetlænder Stævne Øst”.
Tilmeldingen skal sendes til mail: shetstaevne@gmail.com senest fredag d. 5. august kl 12:00.
Eftertilmelding kan ske hvis tidsplanen tillader det, dog mod dobbelt gebyr.

For rideekvipager
Dressur: Dressurprogrammerne rides på 20x40 bane.
Dressurprogram for ryttere med trækker er Rideprogram Let.
Dressurprogram for ryttere uden trækker er Rideprogram Middel.
Dressurprogrammerne kan findes her:
Rideprogram Let
Rideprogram Middel
Der må i rideklasserne gerne benyttes oplæser. Ekvipagen står selv for at medbringe denne.
Spring: Springbanen vil bestå af 8-10 spring.
Højden på banen for ryttere med trækker er bom på jord/10 cm.
Højden på banen for ryttere uden trækker er op til 30 cm.
Banen rides 1 gang. Der registreres fejl og tid.
Placeringsrækkefølgen bestemmes af antal fejl. Blandt ekvipager med samme antal fejl
bestemmes placeringsrækkefølgen af tiden.
Påklædning
Alle ryttere skal bære ridehjelm, handsker og ridestøvler (korte eller lange). I springklasserne skal
der desuden bæres sikkerhedsvest.
HUSK ekvipagerne skal være harmoniske.
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For køreekvipager
Man er junior til og med det år man fylder 16.
Der kan køres med 1- og 2-spand. Begge spandtyper deltager i samme klasse og konkurrerer mod
hinanden.
Dressur: Dressurprogram for både junior og senior køres på 20x60 bane. Programmet er Dansk
Køre Forbunds indendørs dressurprogram 3-Let.
Dressurprogrammet kan findes her: Dressurprogram 3-Let og baneskitse kan findes på
Køreforbundets hjemmeside.
Derby: Derbyklasse for både Junior og Senior består af en keglebane på 12 porte, hvoraf 2 kan
være kombinationer, samt 1 maratonforhindring.
Sværhedsgraden vil også være for urutinerede ekvipager.
Portene gennemkøres i nummerisk rækkefølge.
Portbredden vil være hjulbredde +20 cm.
Banen gennemkøres 2 gange på tid. Kørslerne gennemføres i umiddelbar sammenhæng. Kun
resultatet på den bedste gennemkørsel tæller.
Tiden i sekunder omregnes til strafpoint (1 sek. = 1 strafpoint).
Nedrivning af bold (1 eller 2 i 1 port) tillægges 3 strafpoint. I Maratonforhindringen tillægges 3
strafpoint pr bold.
Gangarter i Derbyklasse
Junior: Banen køres i trav. Galop eller skridt i mere end 5 sek. udløser 1 strafpoint pr. sek. i forkert
gangart.
Senior: Banen køres i trav eller galop. Skridt i mere end 5 sek. udløser 1 strafpoint pr sek.
Påklædning
Generelt skal kusk og groom have passende påklædning i forhold til vogntypen.
Juniorer under 12 år skal køre med ekstraliner til groomen.
Dressur: Alle ekvipager kører med hjelm, handsker, og køreforklæde/tæppe samt kørepisk i hånd
under program.
Derby: Alle ekvipager kører med hjelm, handsker, sikkerhedsvest/rygskjold samt kørepisk i hånd
på banen.
Groom
Alle køreekvipager skal have groom.
Kuske under 18 år skal være ledsaget af en groom på mindst 18 år.
Kuske over 18 år kan være ledsaget af en groom på mindst 14 år
Enspændere der kører med sulky, må køre uden groom på vognen, dette gælder ikke juniorer.
Groom på jorden skal i dressuren befinde sig ved B eller E, i Derbyklassen skal groom være ved
Start/Mål.
Vogn:
Alle vogntyper tilladt. Dog med undtagelse af vogne med luft-/gummihjul, som har en dimension,
som er mindre og svagere end knallert hjul.
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Vogn og udstyr skal være rengjort, harmonisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Hjulbredden måles ved jorden på baghjul mellem hjulenes ydersider.
Hvis vognen ikke har bremser, skal der bruges bagtøj.

For ekvipager for hånd
Voksne som børn konkurrerer på lige fod i alle 3 klasser.
Alle ponyer skal føres i trense med bid
Spring for hånd
Springbanen vil bestå af 8-10 spring.
Højden på banen vil være 30 cm.
Banen løbes/springes 1 gang. Der registreres fejl og tid.
Placeringsrækkefølgen bestemmes af antal fejl. Blandt ekvipager med samme antal fejl
bestemmes placeringsrækkefølgen af tiden.
Dressur kørsel i lange liner
Dressurprogrammet er Dansk Køre Forbunds indendørs dressurprogram 3-Let, dog køres det i
denne klasse på 20x40 bane.
Programmet kan findes her: Dressurprogram 3-Let
Agility
Banen vil bestå af en række forhindringer som skal gennemføres. Dommeren vil give point fra 1-10
for harmoni og lydighed i hver enkelt øvelse.
Der er max 2 forsøg pr. forhindring. Gennemføres en forhindring ikke, gives der 0 point.
Påklædning
I alle klasser skal der bæres lukket fodtøj.
Alle under 16 år SKAL bære ridehjelm.
Specielt for dressur i lange liner:
Der skal bæres hjelm eller hat, handsker samt pisk af passende længde, den skal kunne nå
ponyens skulder.
Liner skal føres gennem øjer på ponyens gjord og fastgøres til ponyens bid.

Vi glæder os til en skøn dag samt at se en masse dejlige brugsponyer
-

Cecilie Nelly Pedersen og Anna Skov
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Tilmelding Shetlænder Stævne Øst d. 21. August 2022 på Team Cabe
Ét skema pr. ekvipage

Rideklasser:
Klasse 1 - Dressur med trækker
Klasse 2 - Dressur uden trækker
Klasse 3 - Spring med trækker
Klasse 4 - Spring uden trækker

Køreklasser:
Klasse 5 - Dressur junior
Klasse 6 - Dressur senior
Klasse 7 - Derby junior
Klasse 8 - Derby senior

For hånd:
Klasse 9 - Spring for hånd
Klasse 10 - Dressur i lange liner
Klasse 11 - Agility

Navn på deltager: _________________________________________________________

Navn på pony: ____________________________________________________________

Reg. nr. på pony: __________________________________________________________

Tilmelding til klasse(r):______________________________________________________
(Pris pr. klasse 100 kr.)

Vognbredde, hvis derbykørsel: _______________________________________________
(måles fra yderside af dæk, til yderside af dæk)

Fødselsdato på kusk, hvis junior: _____________________________________________

Navn på medlem af foreningen (Ejer eller bruger af pony):__________________________

Boks: ___________________________________________________________________
(Pris 350 kr.)

Tilmelding sendes til mail: shetstaevne@gmail.com senest fredag d. 5. august kl 12:00
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