
Propositioner for Rytterforeningen Hviids udv. D-stævne i dressur med 

2. afdeling af Højelse Cup for hest. 

Søndag den 15. maj 2011. 

 

Klasse 1. LD 1 for pony og hest.   Bane B. Max 10 starter. 

Klasse 2. LD 2 for pony og hest. Bane B.  Max 10 starter. 

Klasse 3 LC 1 for pony og hest. Bane A.  Max 10 starter. 

Klasse 4 LC 3 for pony og hest.  Bane A. Opvarmningsklasse til Højelse Cup. Max 15 starter. 

Klasse 5 LC 3 Højelse Cup for hest. Bane A. 

Klasse 6 LB 1 for hest. Bane A. Max 10 starter. 

Klasse 7 LB 2 for hest. Bane A Max 10 starter. 

 

 

 

Almindelige Bestemmelser. 

 

1. Stævnet afholdes hos Hesteri Hviid, Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge. 

 

2. Stævnet er åbent for distrikt 1 – 5. 

 

3. Anmeldelse senest 6. maj 2011 kl. 18.00 kun på DRFs anmeldelsesblanket, der sendes til 

Staevne@rytterforeningenhviid.dk. 

Anmeldelser sendt til anden adresse/mail vil ikke blive betragtet som modtaget – heller ikke selvom 

anmeldelsesgebyret er indbetalt rettidigt. 

Indskud pr klasse 80 kr. som skal indsættes på rideklubbens konto i Nordea Reg.nr. 1344 konto nr. 

5368394116 med tydeligt angivelse af navn på rytter, hest og klasse nr. Anmeldesen er først gyldig, 

når både anmeldelsesblanket og gebyr er modtaget. Regn med ca. to bankdage. ”Først til mølle 

princippet” er gældende. 

 

4. Efteranmeldelse modtages i det omfang tidsplanen tillader det indtil den 9. maj kl. 18.00 mod 

dobbelt indskud. Sidste frist for framelding er samme tid. 



 

5. Stævnet er et sløjfestævne,  dog med ærespræmier til de vindende ekvipager. Klasse 5 præmieres 

særskilt af hovedsponsoren Højelse Dyreklinik. Præmieoverrækkelse sker til fods. 

 

6. I klasse 4 har deltagere i Højelse Cup fortrinsret. Startende i klasse 5 er sikret start. 

 

7. Udklasning efter OUT-reglerne. Ekvipager udelukkes, hvis ekvipagen har vundet klassen eller højere 

klasser 3 gange med minimum 65 % eller har været placeret 3 gange i højere klasser med minimum 

65 %. (Se i øvrigt DRFs dressurreglement pkt. 243.1.) 

Regler for klasse 5 Højelse Cup for hest jævnfør D3s hjemmeside : www.d3-drf.dk. 

 

8. Gyldig vaccinationskort samt dokumentation for medlemskab af rideklub under DRF skal kunne 

forevises på forlangende. 

 

9. Heste uden forudbestilt staldplads har IKKE adgang til staldene. Leje af dagsboks er muligt for 250.- 

pr dag. Anmodning herom skal ske sammen med anmeldelsen og bokslejen skal indbetales sammen 

med indskuddet. 

 

10. Klubben forbeholder sig ret til at sammenlægge/aflyse klasser med få startende. 

 

11. Program vil være på klubbens hjemmeside senest søndag den 8. maj. Starttider kan ses samme sted 

senest fredag den 13. maj kl. 21.00. Det er den enkelte rytters eget ansvar, at  orienterer sig om 

starttider, forsinkelser og andre ændringer. 

 

12. Hvor intet andet er anført er DRFs regelement gældende. 

 

13. RFH eller Hesteri Hviid påtager sig intet ansvar for tyveri, sygdom, ulykker m.v. på hest, ryttere og 

tilskuere såvel som bygninger og andet materiel før, under og efter stævnet. Al ophold og færdsel 

sker på eget ansvar. 

 

14. Spørgsmål vedrørende stævnet sker på mailadressen Staevne@rytterforeningenhviid.dk 

 

15. RFH anmoder ryttere, der har lyst, om at udfylde og sende en speakerseddel. Speakersedlen findes 

på klubbens hjemmeside. 

 

RFHs cafeteria vil være åben på stævnedagen 

 


