Invitation til
Arden Driving Event

Søndag d. 18. oktober 2020
Arrangør:
Sjællandske Sportskuske
Sted:
Juellund, Slimmingevej 28-30, 4100 Ringsted
Stævnevært: Monika og Henrik Køier Andersen
Stævneleder: Ole Kristiansen

Stævnets sponsor:
Seletøjsfabrikant Arden
Åbent for deltagelse for medlemmer af køreselskaber tilsluttet Dansk Køre
Forbund, samt lokale køreforeninger på Sjælland og Lolland-Falster

Hovedpræmierne i Arden Driving Event:

Liner i Biothane, venligst sponsoreret af Arden

Derudover er der rosetter til øvrige placerede i henhold til FEI's regler
Arden Driving Event består af 3 klasser:
Let, Middel og Svær. Sjællandske Sportskuske forbeholder sig retten til at
fordele deltagerne i klasser ud fra tidligere resultater

Junior og Young Driver starter i Middelsvær klasse, men kan køre det
dressurprogram de plejer
Konkurrencen omfatter følgende:
1. Dressur:
Der kan tilmeldes i de dressurprogrammer som anvendes
ved Landsstævner
Køres der med ny/urutineret hest, kan der køres et program
lavere end kuskens niveau
1-,2- og 4-spand hest, kører på 40X100m bane
Alle ponyer kører på 40X80m bane
2. Forhindringskørsel
* Let klasse vognbredde + 20 cm
* Middelsvær klasse vognbredde + 15 cm
* Svær klasse vognbredde + 10 cm
* Tiden omregnes til strafpoint: 1 point pr sekund ekvipagen er på
banen
* Èn bold koster 6 strafpoint
3. Maraton:
* Der er 2 forhindringer, som hver køres 3 gange. Den ene vil være vandforhindringen.
*De 2 bedste gennemkørsler i hver forhindring, tæller i det samlede resultat
*Kusken kan vælge, kun at køre 2 gange i hver forhindring
*Deltagerne kaldes ind efterhånden som de er klar på opvarmningen
*Der gives 1 strafpoint pr sekund man er i forhindringen
Let klasse: Der må IKKE galoperes. Der gives 5 strafpoint for hver gang man
har kørt galop i mere end 5 sekunder

Foreløbig tidsplan for dagen:
kl 09:00 Dressur starter
kl 09:30 Forhindringskørsel 1. kusk - derefter køres efterhånden som kuskene er
færdige med dressuren. Der skal køres kegler senest 30 min efter afsluttet
dressurprogram.
Frokost
kl 14:00 Maratonforhindringer (tiden kan ændres afhængig af antal startende)
Herefter afslutning med resultat og præmieoverrækkelse ved cafeteria

Generelle bestemmelser:
Stævnet afvikles efter det til enhver tid gældende FEI reglement for
internationale kørestævner og Para-Equestrian kørestævner, inclusive
seneste rettelser.
Alle spand kan deltage, blot forspænding og vogn er forsvarlige
Der er tvungen opvarmning før maraton - der skal være forspændt
minimum 30 minutter før der skal køres, og der vil være observatør på
opvarmningsbanen
Hestepas fremvises på forlangende
Officials kan deltage som aktive
SSK påtager sig intet ansvar for tyveri, ulykker, skader eller sygdom
Opvarmningsbane anvises på dagen, og kusken er selv ansvarlig for at
være klar til dressur til tiden
Forhindringskørsel køres sideløbende med dressur. Kusken møder
på forhindringsbanen senest 30 min. efter afsluttet dressur
Der køres på græsbane i alle klasser
Forhindringskørsel køres som fejlkonkurrence uden omkørsel
Kusk og groom skal under maraton bære godkendt hjelm og sikkerhedsvest
Overtrædelse medfører udelukkelse.
Groom skal bære den udleverede nummervest i maraton
TILMELDING:
På mail til:
Kontakt.SSK@gmail.com
Tilmelding senest d. 11. oktober 2020
Oplys følgende i mailen:
Navn på kusk
Navn på hest/pony, og om det er hest ell pony
Dressurprogram
Vogntype og bredde
Hvilken forening du starter for
Eventuelle ønsker om starttider etc. skal meddeles ved tilmelding. Vi vil
opfylde ønsker såfremt det er muligt

STÆVNEGEBYR:
Kr 300,- for hele stævnet.
Der er mulighed for enkelte discipliner til kr 100 pr disciplin
Tilmelding efter sidste frist, kan ske til dobbelt startgebyr
Ved framelding inden sidste frist, tilbagebetales startgebyr
Tilmelding er først gældende når betaling er modtaget på konto i
Danske Bank
Reg nr

4424

Kontonr

4869244678

Der gøres opmærksom på at det kræver kuskelicens at starte til stævnet.
Startliste incl tider, tilsendes deltagerne på mail, samt offentliggøres på
SSKs hjemmeside og Facebookside snarest muligt efter sidste tilmelding

Vi glæder os til at se jer alle sammen
Med venlig hilsen
Sjællandske Sportskuske

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Anne Faurschou 26150173

