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Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes)

Fredag:
Kl. 09.00 T.3 udtagelse
Kl. 09.30  T.4 udtagelse
Kl. 09.50 T.7 udtagelse

Banepleje
Kl. 10.40 P.2 + præmieoverrækkelse
Kl. 11.00 T.5 udtagelse

Frokost
Kl. 12.00 T.7 B-fi nale
Kl. 12.25 T.2 udtagelse

Banepleje
Kl. 13.05 T.1 udtagelse
Kl. 14.00 T.5 A-fi nale + præmieoverrækkelse

Banepleje
Kl. 14.30  T.4 A-fi nale + præmieoverrækkelse
Kl. 14.55 T.7 A-fi nale + præmieoverrækkelse
Kl. 15.15 T.3 A-fi nale + præmieoverrækkelse

Banepleje
Kl. 15.50  T.2 A-fi nale + præmieoverrækkelse
Kl. 16.15  T.1 A-fi nale + præmieoverrækkelse
Kl. 17.00 PP.1 + præmieoverrækkelse

Lørdag:
Kl. 09.00 4.2 udtagelse 
Kl. 09.35  5.2 udtagelse 

Banepleje
Kl. 10.35 4.5 udtagelse

Banepleje
Kl. 12.00 4.3 udtagelse

Frokost
Kl. 13.15 4.1 udtagelse
Kl. 14.10 5.1 udtagelse
Kl. 15.15 4.5 B-fi nale

Banepleje 
Kl. 15.50 4.3 A-fi nale + præmieoverrækkelse
Kl. 16.20 4.2 A-fi nale + præmieoverrækkelse
Kl. 16.55 5.2 A-fi nale + præmieoverrækkelse 

Banepleje
Kl. 17.45 4.5 A-fi nale + præmieoverrækkelse
Kl. 18.15 4.1 A-fi nale + præmieoverrækkelse  
Kl. 18.50 5.1 A-fi nale + præmieoverrækkelse  
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VELKOMMEN TIL DET SJÆLLANDSKE BEDEDAGSSTÆVNE 
12. og 13. maj 2017

Hedeland, Stærkendevej 226a, 2640 Hedehusene

Kære alle!

Velkommen til bededags-stævne på Hedeland. Vi har glædet os til at se 
alle, og ser frem til en weekend med gode oplevelser, god stemning og fl otte 
sportslige præstationer.

Vi er cirka 90 ekvipager, hvilket stiller krav til alle om punktlighed, så vi får 
afviklet stævnet så glidende som muligt. Tidsplanen er vejledende, så lyt 
godt efter, hvad speakeren siger – det er på den måde, du får oplysninger 
om eventuelle ændringer.

Det Sjællandske Bededagsstævne tæller til DRL.

Herunder fi nder du praktiske oplysninger om stævnet. Sidder du tilbage med 
spørgsmål, når du er færdig med at læse programmet, så tøv ikke med at 
kontakte os.

Praktiske oplysninger:
Alle ryttere skal have indløst rytterlicens hos DI. Hvis ikke dit navn står 
på listen over ryttere, der har betalt rytterlicens, så skal du medbringe doku-
mentation for, at dette er gjort. Hvis dette ikke er i orden, får du ikke lov til at 
starte til stævnet.

Indtjekning foregår mellem 7.00 og 9.00 fredag og lørdag og mellem 11.00 
og 12.00 fredag. Evt. spørgsmål til Nete Jørgensen tlf. 40 75 07 33. Med-
bring stævnepas eller hestepas og vaccinationskort når du tjekker din hest 
ind, og husk, at hesten skal blive i traileren, til disse ting er godkendte.

Da vi er mange startende ryttere, vil der også være mange trailere på plads-
en. Parker derfor tæt, så der er plads til alle.

Alle folde er permanente, og ved ankomst får du anvist, hvilken fold din hest 
skal stå på. Alle folde er nummererede og med strøm, og det er ikke tilladt 
at bytte fold med andre - det er dit ansvar at folden er rengjort når du tager 
af sted efter stævnet. Hingste får så vidt det er muligt ingen direkte naboer 
– dette kan dog ikke garanteres. Medbring selv spande til vand.
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Bokse er uden spåner. Al opstaldning på Hedeland sker på eget ansvar.

Hedeland skal efterlades i samme stand, som da vi kom, og derfor er det 
vigtigt, at vi hjælper hinanden med at rydde op. Alle folde skal være ren-
sede, når stedet forlades - mødding fi ndes på pladsen. Er en fold ikke renset 
sendes en regning på 200,- og efterlades en boks ikke-rengjort koster det 
500,-. Husk derfor at rense efter dig! 

Alt affald skal i skraldespandene. Møder du affald på din vej, så buk dig ned 
efter det og smid det ud!

Cafeteriet byder på mad og drikke hele dagen.

Overskuddet fra stævnet går til baneanlægget.

Startlister findes på pladsen fra fredag kl. 8.00.

Ryttermøde ved fl agstængerne   kl. 8.30.

Dommermøde i klubhuset kl. 8.30.

Der rides efter den sidste offentliggjorte version af Fipo og Regler for 
stævneridning i Danmark. Er du i tvivl om disse, kan de fi ndes på DI’s 
hjemmeside.

Du kommer ind på opvarmningsbanen via stien fra ringborgen gennem sko-
ven. Det er ikke muligt at komme til opvarmningsbanen fra passporet.

Speakeren kalder rytterne til collectingring, som er i den ende af passporet, 
der er mod ringborgen. Hvis en rytter ikke kommer på banen efter at være 
kaldt tre gange indenfor tre minutter, bliver rytteren udelukket fra disciplinen. 
Det er derfor en god idé at være opmærksom på, hvem der skal ride i heatet 
før dig, og du skal i god tid ride til indpiskeren og få hjelmfarve på. 
Når man er kaldt i collectingring skal man blive mellem markeringerne på 
pasbanen, og holde sig klar til at ride ind, når der gives signal til dette. 
Alle startende udstyrskontrolleres efter endt ridning. NÅR heat / ridt er 
færdigt forlades banen og der rides mod passtartboksene, hvor en dommer 
venter og foretager udstyrskontrol. NÅR det er overstået forlades BAG om 
volden - HUSK AT AFLEVERE farvebåndet på vejen tilbage.
Så snart foregående heat har forladt banen skal næste heat ride ind – man 
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skal altså ikke vente på, at speakeren kalder rytterne ind, da I først præsen-
teres, når I ER inde på banen. 

Frameldinger og øvrige beskeder under stævnet kan gives til Ditte Sommer 
tlf. 61 77 01 68. Læs hjælperlisten, som du kan fi nde på 
www.thor-klubben.dk.

Husk, at det er dit eget ansvar at kende ridereglementet!

Der rides fi naler fredag og lørdag eftermiddag, og umiddelbart efter hver A-
fi nale er der præmie-overrækkelse. 
Speaker- og sekretariatsvognen må kun besøges hvis man har konkrete 
spørgsmål til afviklingen eller man skal melde fra.

Stævneleder: Ditte Sommer tlf. 61 77 01 68.

Dommere: Jens Krarup, Karin Hassing, Lise Galskov, Dorthe Rostock, 
Charlotte Helsø, Anette Kaas, Marie Louise Fredslund, Stine Nielsen og 
Sigúrbjörg Jónsdóttir.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Rigtig godt stævne til alle!
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Det Sjællandske Bededagsstævne 
sponseres af:

Draumur
Top Reiter Danmark

Hestesmeden v/Ole Dahl
Kraniosakralterapi v/DitteSommer

Massage v/Lis Christensen
Valhal Rideudstur

Eques
Katla Rideudstyr

Tack Shop
Dandiag

Karlslund
Laserterapi v/Nete Jørgensen

Hestagallery
Ping Pong Posters

Lejre Dyreklinik
AB Rideudstyr
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Fredag:

T.3 udtagelse
Disciplinen afvikles fortløbende med op til 3 ekvipager på banen ad gangen. 
Der rides efter speakerens kommando på den valgte volte:  

Såfremt en foranstående rytter på samme volte udgår rykker efterfølgende 
op i startrækken - følg speakers anvisninger.

Opgaverne er:  Langsom tölt. Hesten tages ned i skridt, der skiftes volte
   Langsom tölt på kortsiderne. På langsiderne tydelig øg-  
   ning af skridtlængden
   Hurtigt tempo tölt

T.4 udtagelse      
Disciplinen afvikles fortløbende med op til 3 ekvipager på banen ad gangen. 
Der rides efter speakerens kommando på den valgte volte: 

Såfremt en foranstående rytter på samme volte udgår rykker efterfølgende 
op i startrækken - følg speakers anvisninger.

Opgaverne er:  Valgfri tölt
   Langsom, jævn og rolig tölt. Tag ned i skridt og skift volte.
   Langsom til middeltempo tölt. Tøjlerne holdes i én hånd og  
   der er tydeligt ingen tøjlekontakt til hestens mund. 

T.7 udtagelse  
Disciplinen afvikles fortløbende med op til 3 ekvipager på banen ad gangen. 
Der rides på speakerens kommando på den valgte volte:   

Såfremt en foranstående rytter på samme volte udgår rykker efterfølgende 
op i startrækken - følg speakers anvisninger.

Opgaverne er:  Langsom tölt. Hesten tages i skridt og der skiftes volte  
 Valgfrit tempo tölt
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P2 Speedpas
Disciplinen afvikles fortløbende med 1 ekvipage på banen af gangen. 

På starterens signal, rider rytteren til 50m mærket i valgfri gangart. Idet han 
passerer 50m mærket starter tidtagningen på et visuelt signal. Derfra og til 
mållinjen skal hesten være i fl yvende pas.
Der er to gennemløb - langsomste hest starter 2. gennemløb.

T.5 udtagelse                               
Disciplinen afvikles fortløbende med op til 3 ekvipager på banen ad gangen. 
Der rides på speakerens kommando på den valgte volte:  

Såfremt en foranstående rytter på samme volte udgår rykker efterfølgende 
op i startrækken - følg speakers anvisninger.

Opgaverne er:  Langsom tölt. Hesten tages ned i skridt, der skiftes volte     
                   Langsom tölt på kortsiden. På langsiden tydelig øgning af  
   skridtlængden

T.2 udtagelse      
Der rides enkeltvis. Rytteren har 3 omgange til at vise de følgende gangarter 
i den viste rækkefølge:

Opgaverne er: Valgfri tölt
   Langsom, jævn og rolig tölt. Tag ned i skridt og skift volte. 
   Langsom til middel tölt, tøjlerne holdes i en hånd og der er  
   tydeligt ingen tøjle kontakt til hestens mund.

Hver opgave må kun vises én gang og én omgang.
Karaktererne for 3. opgave tæller dobbelt.
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T.1 udtagelse
Der rides enkeltvis. Rytteren har 3 omgange til at vise de følgende gangarter 
i den viste rækkefølge:

Opgaverne er: Begynd midt på valgfri kortsiden og volte, rid en omgang i  
   langsom tölt. Tag hesten ned i skridt efter midten af 
   kortsiden og skift volte.
   Fra midten af kortsiden rides en omgang i langsom tölt   
   med tydelig øgning af skridtlængden på langsiderne.
   Fra midten af kortsiden rides en omgang i hurtig tölt.

PP1 Stilpas  
Disciplinen afvikles fortløbende med 1 ekvipage på banen af gangen.

Opgaverne er: 
Når startfl aget hæves, startes i skridt, trav eller tölt. Mellem startlinien og 25 
m sættes i galop fra valgfri gangart. Ml. 25 og 50 m lægges hesten i fl yvende 
pas. Ved krydsning af 50 m starter tidtagningen på et visuelt signal. Efter 150 
m og før 200 m skal hesten være nede i tölt, trav eller skridt. Der er 2 gen-
nemløb med ens startrækkefølge.

Lørdag:

4.2 udtagelse 
Disciplinen afvikles fortløbende med op til 3 ekvipager på banen ad gangen. 
Der rides efter speakerens kommando på den valgte volte:  

Såfremt en foranstående rytter på samme volte udgår rykker efterfølgende 
op i startrækken - følg speakers anvisninger.

Opgaverne er: Langsom tölt
   Langsom- til middel trav
   Middel skridt 
   Langsom- til middel galop
   Hurtig tölt
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5.2 udtagelse 
Disciplinen afvikles fortløbende med op til 3 ekvipager på banen ad gangen. 
Der rides efter speakerens kommando på den valgte volte:  

Såfremt en foranstående rytter på samme volte udgår rykker efterfølgende 
op i startrækken - følg speakers anvisninger.

Opgaverne er: Langsom til middel tölt
   Langsom til middel trav
   Middel skridt 
   Langsom til middel galop
   Flyvende pas
Hestene må vise pas 3 gange på en langside

Karaktererne for tölt og pas tæller dobbelt

4.5 udtagelse 
Disciplinen afvikles fortløbende med op til 3 ekvipager på banen ad gangen. 
Der rides efter speakerens kommando på den valgte volte:  

Såfremt en foranstående rytter på samme volte udgår rykker efterfølgende 
op i startrækken - følg speakers anvisninger.

Opgaverne er: Valgfrit tempo tölt
   Langsom til middel trav
   Middel skridt
   Langsom til middel galop

Støt vore sponsorer – 
de støtter os alle!!
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4.3 udtagelse 
Disciplinen afvikles fortløbende med op til 3 ekvipager på banen ad gangen. 
Der rides efter speakerens kommando på den valgte volte:  

Såfremt en foranstående rytter på samme volte udgår rykker efterfølgende 
op i startrækken - følg speakers anvisninger.

Opgaverne er:  Langsom tölt
   Langsom til middel trav
   Middel skridt
   Langsom til middel galop 
   Middel til hurtig tölt

4.1 udtagelse 
Der rides enkeltvis. Disciplinen rides på valgfri volte.
Rytteren har 4 ½ omgange til at vise de følgende gangarter i valgfri række-
følge:

Langsom tölt
Langsom til middel trav
Middel skridt
Langsom til middel galop
Hurtig tölt

Hver gangart må kun vises én gang, skridt ½ omgang og de øvrige
gangarter hver én omgang.
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Tak for denne gang - 
vi ses i 2018!

5.1 udtagelse 
Ryttere rider en ad gangen. Disciplinen rides på valgfri volte.
Rytteren har 4½ omgange til at vise følgende opgavedele i valgfri række-
følge:

Langsom til middel tölt
Langsom til middel trav 
Middel skridt
Langsom til middel galop
Flyvende pas

Hver gangart må kun vises en gang, skridt ½ omgang og de øvrige
gangarter én omgang hver.
Flyvende pas vises kun på langsiderne.
Karaktererne for tölt og pas tæller dobbelt.


