
Propositioner for  

Kørestævne d. 31. juli - 1. august 2015 

Ullerup Køre- og Rideforening af 1983 
 

Stævnearrangør ........................................................................... Ullerup Køre- og Rideforening 

Stævneværter ............................................................................................................. Ole Nielsen 

Stævneleder .............................................................................................................. Ane Wieder  

Sekretariat ........................................................................................... Annemarie, Gyda, Margit  

Banebygger ......................................................................................................... Kim Andreasen 

Teknisk delegeret..........................................................................................................................  

Dommer  ................................................................................................................ Jørgen Konge 

Dommer ....................  ........ ......................................................             Monika Køier Andersen 

Dommer ...........................................................................................                Anette Kristiansen 

Dommer…………………………………………. ……………….  ............  Arnild Arp Hansen 

Dommer ............................................................................................................. Anne Faurschou 

Dommer ................................................................................................................... Tina Nielsen 

Dommer…………………………………………………………………….………Troels Lund 

Dommer………………………………………………………………......…….Jesper Jacobsen 

Ankenævn .................................................................... Per Vulff, Hans Watson, Vibeke Nielsen 

Stævnedyrlæge 

Dyrlæge (tilkaldevagt) 

Stævnesmed 

 

Dommermøde fredag morgen kl. 08:00 

 

Kørestævnet afholdes på Raagaarden, Tømmerupvej 301, 2791 Dragør 

 

Stævnet er for medlemmer af køreselskaber under DKF , lokale køreforeninger samt nordiske 

lande. Der køres efter FEI-reglement 10. udgave og senere rettelser. Der kan tilmeldes i 

følgende klasser: 1-, 2- og 4-spand hest og pony samt tandem. Der vil være vægtkrav i alle 

klasserne. Der kan søges dispensation for vognbredde på dressurvogne. Juniorerne kører efter 

ICKDs reglement se køreforbundets web-site.  

Startende kan i særlige tilfælde fremsætte ønske om deling af feks heste/vogne/groom etc, 

men dette skal meddeles SENEST ved tilmelding og kan kun forventes imødekommet 

såfremt det er muligt. 

 

Der kan deltages i følgende klasser: Svær, middelsvær, let og juniorer  

Det er muligt kun at starte dressur og/eller kegler som bliver kørt fredag. 

Maraton køres lørdag. 

 

Der kan være musik på pladsen under stævnet. 

 

Dressurbanen er 100 x40 m for alle klasser undtagen juniorer der kører 80x40 

m  

Svær klasse: program 3B for 1-spand hest og program 9 for pony, 8B for 2-

spand hest og pony , 8A for  4-spand hest og tandem, 8C for 4-spand pony 

 Middelsvær klasse: program 7A                                                                                                                                  

Let klasse : program 3A 

Juniorer fra 7 til 11 år kører program 3A  
Juniorer fra 12 til 14 år 4A 

 

Maratonruten er ca. 12 km for svær og middelsvær  klasse. Ca. 11 km for let 

klasse. Der vil være tidtagere ved start og stop af alle 3 etaper, samt observatør 

på ruten.  



I etape B indgår 6 forhindringer inkl. vandforhindring for svær og middelsvær  

klasse.  

4 – 5 forhindringer for let klasse inkl. vandforhindring.  

Juniorer 7 til 11 år kører derby og keglekørsel. 

 Hjelm er påbudt på hele etapen. Sikkerhedsvest er påbudt på B-etapen.. 

 

Forhindringskørsel. Fejlkonkurrence. I følge FEI 

 

 

Alderskrav til kusk gælder også uden for banen af hensyn til sikkerheden. 

Juniorkuske skal altid have en voksen på vognen, dette gælder også udenfor 

banen af hensyn til sikkerheden. 

 

Vaccinationspapirer afleveres på forlangende i sekretariatet. Husk at have din 

lovpligtige ansvarsforsikring i orden, hvis uheldet skulle være ude. 

 

Arrangørerne har ret til at aflyse, dele eller sammenlægge enhver klasse, at 

ændre tidsskema og nægte start med begrundelse. 

 

Ansvar. Arrangørerne påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom 

hos hesteejere, kuske, hjælpere, publikum eller andre personer eller ting. 

 

Alle baner og rute mellem forhindringer og forhindringerne er klar fra torsdag kl. 16:00 

Startlisten vil blive udleveret torsdag fra kl. 16:00.  

OBS! Stævnenr. er ikke det samme som startnr. 

 

Dressur og Keglebanen kan ses i almindeligt tøj indtil ½ time før start, derefter køretøj. 

 

Maratonforhindringerne lukkes for gennemsyn når første kusk starter på B-etapen. 

 

Forplejning 

Under stævnet kan der købes drikkevarer og pølser m.m. på pladsen ved vandforhindringen. 

Der kan bestilles menu til fællesspisning fredag aften. Pris pr. person: 150,00 kr. for voksne 

og 75,00 kr. for børn indtil 12 år.  

 

Seneste tilmelding fredag den 26 juni 2015 

til Ane Wieder Hastrupvejen 18 2690 Karlslunde eller anewieder@gmail.com 

Tilmelding er kun gældende ved betaling samtidig – pr. check eller indsat på bank Nordik 

konto:  6510  3052991152 

 

Stævnegebyr 

Enhedspris 350,00 kr. 

Camping 300,00 kr.  

Opstaldning 850,00 kr. pr. hest 

 

 

 

Stævnekontakt 

Ane Wieder på telefon – mobil 40 97 32 68 

e-mail: anewieder@gmail.com  

Kim Andreasen på - mobil 40 20 68 98 

e-mail: kimandreasen@mail.dk 

 
 


