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Let, Msv og Svær Derby, samt National FEI Children klassen
Let, Msv og Svær Derby:
Generelt: Der køres efter gældende FEI reglement for Internationale Kørestævner og Danske
Tillægsbestemmelser.
Spandtyper: Fri for-spænding.
Vogn: Der kan køres med samme 2- eller 4-hjulede vogn i alle discipliner, vognbredde/sporvidde
min.100 cm Der må køres med luftgummihjul. Ingen krav til vognvægt.
Alderskrav: Alderskrav er opfyldt fra begyndelsen af det kalenderår, hvori kusk eller groom når
den bestemte alder, jf. Kørereglementet.
Grooms: Med undtagelse af nedenstående, skal alle ekvipager have det korrekte antal grooms på
vognen i alle discipliner.
Herfra er undtaget: Hvis kusken er 18 år eller derover og kører med 1-spand pony under 107 cm.
(uden sko)/108 cm.(med sko) eller 1-spand miniaturehest, må der køres uden groom på vognen. I
dressurkørsel skal der være en groom til stede ved B eller E, og ved Derby og forhindringskørsel
skal groomen være så tæt på ekvipagen, at det er muligt at være klar til at hjælpe ved behov. Der
kan også modtages hjælp fra banepersonalet i Derby- og forhindringskørsel. Groomen skal i alle
tilfælde have erfaring med kørsel med hest og vogn.
Hjælpeliner: Børn under 10 år skal køre med hjælpeliner.

Let Derby:
Deltagere: børn fra 5 år og voksne, der ikke ønsker at køre klasser med fuld maraton eller har
urutinerede heste/ponyer.
Konkurrencen:
- Dressur: Program TR1. Køres på en 40 x 80 m bane.
-

Derby (kombineret forhindringsbane med maratonforhindringer): Forhindringsbanen
har max 15 forhindringer incl. max 3 maratonforhindringer med porte fra A-D. I
maratonforhindringerne er der fri gangart, mens der på selve forhindringsbanen ikke
må køres i galop. Der køres med differentieret hastighed på pony kat. 1, 2, 3 og hest.
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Ved mere end 4 galopspring efter hinanden på forhindringsbanen gives 5 strafpoint.
Hvis der fortsættes i galop, gives yderligere 5 strafpoint for hver 5 galopspring.
Max banelængde 1000 m. og den gennemkøres én gang.

Differentieret hastighed
Hest og pony 1
210 m/min

Pony 2
200m/min

Pony 3
190m/min

-

Forhindringskørsel: 15 forhindringer, heraf max 2 kombinerede. Portbredde:
vognbredde/sporvidde + 20 cm. Fri gangart. Hastighed max 220 m/min.

-

Mundtlig hjælp fra groom er tilladt.i alle discipliner.

Msv Derby:
Deltagere: børn fra 7 år og voksne, der ikke ønsker at køre klasser med fuld maraton eller har
mindre rutinerede heste/ponyer.
Konkurrencen:
- Dressur: Program 3A køres på 40 x 80 m bane.
-

Derby (kombineret forhindringsbane med maratonforhindringer):
Forhindringsbanen har max 15 forhindringer incl. max 3 maratonforhindringerne
med porte fra A – D.
I maratonforhindringerne er der fri gangart, mens der på selve forhindringsbanen
ikke må køres i galop. Der køres med differentieret hastighed for pony kat. 1, 2, 3
og hest. Ved mere end 4 galopspring efter hinanden på forhindringsbanen gives 5
strafpoint. Hvis der fortsættes i galop, gives yderligere 5 strafpoint for hver 5
galopspring.
Max banelængde 1000 m. og den gennemkøres én gang.

Differentieret hastighed
Hest og pony 1
220 m/min
-

Pony 2
210 m/min

Pony 3
200 m/min

Forhindringskørsel: 15-20 forhindringer, heraf max 3 kombinerede. Portbredde:
vognbredde/sporvidde + 20 cm. Der kan være reduceret portbredde i op til 3
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enkeltforhindringer til vognbredde/sporvidde + 15 cm (markeres med anden
farve). Fri gangart. Hastighed max 220 m/min.

Svær Derby:
Deltagere: Kusken skal være 10 år eller derover. For børn på 10 og 11 år skal Msv Derbyklasse
være gennemført min 3 gange med 70 strafpoint eller derunder i dressur og uden udelukkelse,
diskvalifikation eller udgåelse.
Konkurrencen:
- Dressur: Program 4A, køres på 40 x 80 m bane
-

Derby (kombineret forhindringsbane med maratonforhindringer):
Forhindringsbanen har max 15 forhindringer incl. max 3 maratonforhindringerne
med porte fra A – F. Der vil være reduceret portbredde på 3 enkeltforhindringer på
forhindringsbanen til vognbredde/sporvidde +15 cm (markeres med anden farve).
Fri gangart på hele Derby banen. Der køres med differentieret hastighed for pony
kat. 1, 2, 3 og hest. Max banelængde 1000 m. Gennemkøres 2 gange med mindst
10 min. mellem hver gennemkørsel.

Differentieret hastighed
Hest og pony 1
230 m/min
-

Pony 2
220 m/min

Pony 3
210 m/min

Forhindringskørsel: 15-20 forhindringer heraf max 3 kombinerede. Portbredde:
vognbredde/sporvidde + 20 cm. Der kan være reduceret portbredde i op til 5
enkeltforhindringer til vognbredde/sporvidde + 15 cm (markeres med anden
farve). Fri gangart. Hastighed max. 230 m/min.

FEI Children-klassen udvides ved nationale stævner, så børn fra 10 år til og med 14 år må
starte med 1-spand pony.
For børn på 10 og 11 år skal Msv Derbyklasse være gennemført med 70 strafpoint eller derunder i
dressur og uden udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse min. 3 gange, før man kan starte
National/FEI Children klasse.
Alderskrav: Alderskrav er opfyldt fra begyndelsen af det kalenderår, hvori kusk og groom når den
bestemte alder, jf. Kørereglementet.
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