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Information vedr. BRORs kæpheste stævne 

• Stævnet er for ALLE! Du behøves ikke være medlem af en officiel rideklub under DRF. 

• Alle klasser inddeles efter alder. Hvis du er startet år 2021 som 7 år, men bliver 8 år i løbet 

af 2021, så skal du deltager i klassen for 4-7 år, også selv om på dagen er blevet 8 år. 

• 4-7 år,  8-12 år,  13-16 år og ,17+år. 

• Læs grundigt på anvisningerne under hver klasse, før du tilmelder dig. 

• Man må starte så mange gange man vil i den samme klasse, men med forskellige 

kæpheste/hobby horse. 

• I freestyle dressur programmerne skal hver start være med forskellige programmer og 

musik. 

• Tidsplan for dagen vil blive offentliggjort på Brovst Rideklubs Facebookside.  

 
Tilmelding kan foregå via DRF go eller via mail til brovstrideklub@gmail.com mærket 
kæphestestævne. Hvis du tilmelder via mail anvend da excel formularen du finder på 
hjemmesiden. Denne skal vedhæftes i e-mailen.  
 
Klasserne vil være: 

1. KÆPHESTECUP: Dressur LC1 (4-7 år) (E) 

2. KÆPHESTECUP: Dressur MB0 (8-12 år) (E) 

3. KÆPHESTECUP: Dressur Grand Prix (13-16 år) (E) 

4. Kæpheste Dressur Grand Prix (17 år+) (E) 

5. KÆPHESTECUP: Ponygames 1 (4-7 år) (E) 

6. KÆPHESTECUP: Ponygames 1 (8-12 år) (E) 

7. KÆPHESTECUP: Ponygames 1 (13-16 år) (E) 

8. Kæpheste Ponygames 3 (17 år+) (E) 

9. KÆPHESTECUP: Spring 20 cm. (4-7 år) (E) 

10. KÆPHESTECUP: Spring 40 cm. (8-12 år) (E) 

11. KÆPHESTECUP: Spring 60 cm. (13-16 år) (E) 

12. Kæpheste Spring 60 cm. (17 år +) (E) 

 

Alle kæphestecup klasserne rides efter DRFs officielle programmer til kæphest og gældende 
regler. 
 

13. Kæpheste Stilstafet (4-7 år) (E) 
14. Kæpheste Stilstafet (8-12 år) (E) 
15. Kæpheste Stilstafet (12-16 år) (E) 
16. Kæpheste Stilstafet (17+ år) (E) 

Stilstafet springningen rides som ved stilstafetten i breddecuppen for hest – Klassen rides to og to 
sammen – se mere her: https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-
filer/Breddeaktiviteter/Regler%20for%20afvikling%20af%20stilstafetspring.pdf 

mailto:brovstrideklub@gmail.com
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Breddeaktiviteter/Regler%20for%20afvikling%20af%20stilstafetspring.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Breddeaktiviteter/Regler%20for%20afvikling%20af%20stilstafetspring.pdf
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17. Kæpheste Højdespring (4-7 år) (E) – starthøjde 20 cm 

18. Kæpheste Højdespring (8-12 år) (E) – starthøjde 40 cm 

19. Kæpheste Højdespring (13-16 år) (E) – starthøjde 60 cm 

20. Kæpheste Højdespring (17+ år) (E) – starthøjde 60 cm 

 

Vinderen af højdespring i hver klasse vil være den ekvipage som springer højest. 

 

21. Kæpheste Freestyle dressur (4-7 år) (E) – Programmet skal indeholde disse 

elementer: https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-

filer/Dressur/LA%20kr%202014%20V171.pdf 

 

22. Kæpheste Freestyle dressur (8-12 år) (E) – Programmet skal indeholde disse 

elementer: 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-

filer/Dressur/Junior%20kr%202009%20V181.pdf 

 

23. Kæpheste Freestyle dressur (13-16 år) (E) – Programmet skal indeholde disse 

elementer: https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-

filer/Dressur/Intermediaire%20l%20kr%202009%20V171.pdf 

 

24. Kæpheste Freestyle dressur (17+ år) (E) – Programmet skal indeholde disse 

elementer: 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-

filer/Dressur/Intermediaire%20l%20kr%202009%20V171.pdf 

 

Banen til freestyle vil være 8x16 meter. Du skal lave dit eget program og musik som passer 

hertil, som skal afleveres på usb i mp3 format 

 

25. Kæpheste Ringridning (4-7 år) (E) 

26. Kæpheste Ringridning (8-12 år) (E) 

27. Kæpheste Ringridning (13-16 år) (E) 

28. Kæphestes Ringridning (17+ år) (E) 

 

29. Kæpheste Kvadrille i par (4-7 år) (E) 

30. Kæpheste Kvadrille i par (8-12 år) (E) 

31. Kæpheste Kvadrille i par (13-16 år)(E) 

32. Kæpheste Kvadrille i par (17+ år)(E) 

 

Kvadrille programmerne er de samme som i kæpheste cuppen, og de rides spejlvendt 

hinanden.  
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https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Dressur/Junior%20kr%202009%20V181.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Dressur/Intermediaire%20l%20kr%202009%20V171.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Dressur/Intermediaire%20l%20kr%202009%20V171.pdf
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Der vil naturligvis være rosetter til alle vindere og der vil være deltager rosetter til alle.  

 

Ved spørgsmål er i velkommen til at ringe eller skrive til Majbritt tlf. 40821282 
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