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Kvadrille, Pas de deux og stilstafetspring 

Med kvalifikation til Landsfinalerne 2017 

Der kan tilmeldes på GO eller ved at sende en mail til fyensrideklub.staevne@gmail.com 

Der tillægges 50 kr. i mail-gebyr. 

 Samme hest / rytter kombination må ride 2 klasser og samme hest må deltage 4 gange. 

 
 

Klasse 1 Kvadrille  200 kr. pr. hold Afvikles på b-bane  

4, 6 eller 8 ekvipager pr. hold.  Man må gerne blande heste og ponyer, ligesom voksenryttere 

gerne må deltage på ponyer (så længe ekvipagen er harmonisk). Programmer kan findes her: 

http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/Breddeaktiviter/Kvadrille.aspx 

Ved tilmelding skal der oplyses, om der rides afdeling A (let niveau) eller afdeling B (øvet 

niveau). Alle hold skal ride både et obligatorisk program og en kür, hvor man selv laver 

programmet og sætter musik til.  Der lægges vægt på præcision, symmetri og samarbejde. 

 

Klasse 2 Pas de deux  100 kr. pr. hold Afvikles på b-bane  

2 ekvipager pr. hold. Man må gerne blande heste og ponyer, ligesom voksenryttere gerne må 

deltage på ponyer (så længe ekvipagen er harmonisk).   Programmer kan findes her: 

http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/Breddeaktiviter/Pas%20de%20Deux.aspx  

Ved tilmelding skal der oplyses, om der rides afdeling A (let niveau) eller afdeling B (øvet 

niveau). Alle hold skal ride både et obligatorisk program og en kür, hvor man selv laver 

programmet og sætter musik til. Der lægges vægt på præcision, symmetri og samarbejde.  

 

Klasse 3  Stilstafetspring  150 kr. pr. hold Met. S2  

3 ekvipager pr. hold.  Man må gerne blande heste og ponyer, ligesom voksenryttere gerne må 

deltage på ponyer (så længe ekvipagen er harmonisk). Alle ryttere på holdet skal springe 

samme højde. Ved tilmelding skal der oplyses, om holdet rider afdeling A (50 cm), B (70 cm) 

eller C (100 cm). Alle hold skal ride to omgange. Klassen afvikles med ét hold på banen ad 

gangen, hvor holdets 1. rytter springer ca. 8 spring med en stafet, giver stafetten videre til 2.  

rytter, der springer ca. 8 spring og giver stafetten til sidste rytter, der også springer ca. 8 

spring. Hver rytter får 3 stilkarakterer pr. runde. Holdets resultat er alle stilkarakter lagt 
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sammen fratrukket fradrag for nedrivninger og stop. Der gives stilkarakter for rytterens 

opstilling, balance og overblik (herunder rytme og stil ved stafetskifte).   

 

 Generelle bestemmelser: 
1. Stævnet afholdes på Fyens Rideklub, Tarupgaardsvej 3B, 5210 Odensen NV 
2. Sidste frist for tilmelding: Torsdag d. 27. april 2017 
3. Sidste frist for framelding og ændringer: Fredag d. 5. maj 2017 
4. Konkurrencerne afvikles efter Dansk Ride Forbunds Breddereglement: 
http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/Breddeaktiviter/Breddereglement.aspx 
5. For at kvalificere sig til Landsfinalerne på Vilhelmsborg skal et hold starte til to kvalifikationsstævner.  
6. Holdsammensætning og –navn kan skrives til fyensrideklub.staevne@gmail.com 
7. I klasse 1 Kvadrille og 2 Pas de deux skal alle hold ride både det obligatoriske program og kür. 
8. I klasse 3 Stilstafetspring består holdene af 3 ekvipager. Alle ekvipager på samme hold skal springe sam-
me højde. Der kan vælges mellem 50 cm, 70 cm og 100 cm. Alle hold skal springe to omgange. 


