
 

 

 

 

 

 

 

 

I anledningen af Sydsjællands Køre– og Rideforenings 80- års 

jubilæum, inviteres alle glade kæphesteryttere til vores helt egen 

jubilæums cup! 

Cup´en løber over tre stævnedage, hvor rytteren kan samle point sammen. Den 

sidste stævnedag kårer vi 3 cup- vindere- én i dressur, én i spring og én i 

games. Der vil selvfølgelig være rosetter til alle og præmier til vinderne. 

Samtidig afholdes kvalifikationer til DRF´s Kæpheste Cup, hvor man også samler 

point sammen- denne gang til Dansk Rideforbunds Kæpheste Cup, der løber af 

stablen i sommeren 2022. Alle deltagere modtager én roset fra DRF, for 

deltagelse i kvalifikationerne. 

 

 

 

 

Dressur 

SYK JUBULÆUMS CUP 

 Klasse 1 Procentklasse 4-16 år LC1, LB1, MB0, Grand Prix 

 Klasse 2 Kür 4-16 år  LC1 eller MB0 

 Klasse 3 Kür 17 + MB0  

Holdridning 

 Klasse 4 Pas de Deux 4-16 år LC1 

 Klasse 5 Pas de Deux 17+ LC1  

SYK JUBULÆUMS CUP og kvalifikationer til DRF´s 

kæphestecup 

 Klasse 6 LC1 4 – 7 år   

 Klasse 7 MB0 8 – 12 år   

 Klasse 8 Grand Prix 13 – 16 år  



Spring 

SYK JUBULÆUMS CUP og kvalifikationer til DRF´s 

kæphestecup 

 Klasse 9 20 cm 4-7 år 

 Klasse 10 40 cm 8-12 år 

 Klasse 11 60 cm 13-16 år 

SYK JUBULÆUMS CUP 

 Klasse 12 70 cm 17 + 

 Klasse 13 Højdespring 4-7 år 

 Klasse 14 Højdespring 8-12 år 

 Klasse 15 Højdespring 13-16 år 

 Klasse 16 Højdespring 17 + 

Holdridning 

 Klasse 17 Stilstafetspringning 20 cm 4-7 år 

 Klasse 18 Stilstafetspringning  40 cm 8-12 år 

 Klasse 19 Stilstafetspringning  60 cm 13-16 år 

Games 

Ponygames 

SYK JUBILÆUMS CUP og kvalifikationer til DRF´s kæphestecup 

 Klasse 20 4-7 år 

 Klasse 21 8-12 år 

 Klasse 22 13-16 år 

SYK JUBILÆUMS CUP 

 Klasse 23 17+ 

Agility 

SYK JUBILÆUMS CUP 

 Klasse 24 4-8 år 

 Klasse 25 9-16 år  

 Klasse 26 17+ 

DRF og Agria´s VM- holdturnering 

 Klasse 27 40 cm Åben for alle, der i forvejen er en del af et hold 

 

Tilmelding 

Tilmelding er efter først til mølle-princippet. 

Kontaktperson før og under stævnet: Vicky Højager Larsen. Tlf.: 22 56 89 64 

eller mail: vickyhoejager@gmail.com.  

Under stævnet vil sekretariatet være åbent for information.  

Ved ankomst meldes dette i sekretariatet. 

Rytterne er selv ansvarlig for at tilmelde korrekt og deltagelse er først 

endelig, når der modtages en skriftlig bekræftelse. 

Der må startes på to kæpheste pr. rytter pr. klasse, med undtagelse af 

holdklasserne, som er Pas de Deux og Stilstafetspring. 



Indskud: 40 kr. pr. klasse. Tilmeldingsfrist til stævnerne er som følger: 

 Den 4. juli er tilmeldingsfristen den 30. juni. 

 Den 28. august er tilmeldingsfristen den 25. august. 

 Den 23. oktober er tilmeldingsfristen den 17. oktober. 

Efteranmeldelse koster 60 kr. pr. klasse, såfremt klubben vurderer, at der er 

pladser tilbage.  

Tilmelding, med dokumentation for betaling, skal ske til Vicky Højager Larsen 

via mail: vickyhoejager@gmail.com.  

Indskud betales på mobilepay 63048 eller via bankoverførsel til kontonummer 

0047-4470023649. 

Tilmelding skal indeholde følgende oplysninger: 

 Kopi/billede af indbetaling 

 Navn på rytter 

 Navn på kæphesten  

 Rytters fødselsdato 

 Adresse  

 Telefonnummer  

 Mailadresse  

 Oplys, om du skal låne en kæphest 

 Hvilke(n) klasser der meldes til i.  

o Klasse 1 og 2- anfør hvilket program, der rides. 

o Klasse 4, 5, 17 og 18- anføres navn på holdmakker  

 

Ved framelding refunderes indskuddet efter DRF´s regler. Klubben har ret til at 

frasige sig efteranmeldelser.  

Deltagelse kræver ikke medlemskab af en rideklub. 

På vores hjemmeside syk-rideklub.dk/hobbyhorse kan du finde regler, links til 

dressurprogrammer, tegninger af programmer, forklaringer mm. 

På vores hjemmeside vil man kunne se starttiderne, der vil være tilgængelige fra 

fredagen op til stævnet. 

Boden er åben og det er muligt at købe en kop kaffe/te, vand og sodavand, is og 

slik. 

Der er ikke bord-bænksæt til alle publikums, så vi anbefaler, at man, som 

tilskuer, selv medtager stole eller tæpper med til at sidde på. 

Området indbyder til leg, da der er omgrænset boldbane og en lækker legeplads, 

samt masser af græs at udfolde sig på. Dette giver rig mulighed for, at søskende 

kan muntre sig og dagen kan laves til en hyggelig familiedag. 

Det kan være svært at dække alle opgaver på dagen, så har man lyst til og 

mulighed for at hjælpe med en opgave, så send en mail eller skriv det i 

tilmeldingen. Vi har brug for voksne til at være tidtagere, skrivere mm., og 

børn, der vil prøve at løbe med kritikker/protokoller mellem dommer og 

sekretariat.  
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