
 

INVITATION TIL  
SJÆLLANDSKE SPORTSKUSKE’S 
POWERHORSE & POWERPONY DAG   
LØRDAG DEN 20. AUGUST  
 

 

 
 

 
 Stævnevært:      Sjællandske Sportskuske 

 
 Stævnet afholdes på:    Juellund, Slimmingevej 28 – 30, 4100 Ringsted 
 

Stævnet er åbent for kuske, der kører og arbejder med de stærke, rolige og sindige 
racer, og krydsninger heraf.  

 Alle deltagere bedes forinden deltagelse læse SSK’s sikkerheds-kodeks,  
 som kan ses på  www.sportskuske.dk  idet vi forventer at ALLE overholder  
 sikkerhedsbestemmelserne.   

 

 Alle forspændinger kan deltage:  
 
  Klasserne oprettes, så der efter stævneledelsens opfattelse bliver størst muligt fair  
  konkurrence mellem deltagerne. Stævnet foregår udendørs.  
  Alle vogn-typer er tilladt, forudsat de er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.  
  

 Stævnet består af følgende discipliner: 
  

1. Forspændingskontrol  
  Her bedømmes ekvipagens sikkerhedsmæssige korrekthed.  

 
2. Skridtetape 

En strækning på 1000 meter skal skridtes på tid.  
Tunge heste  5 km / time 
Heste:  7 km /time  
Pony 1 og 2: 6 km /time 
Pony 3:   5 km/t.  
For at undgå straf-point skal tiden rammes helt nøjagtig 
 

http://www.sportskuske.dk/


 
3. ”Brugsprøver”   

  Prøverne vil ligne de prøver, der indgår i Concours de Tradition. 
  Det kan være: ryk – kørsel på lige linje – kørsel gennem vand – eller tilsvarende  

 
 

4. Maratonforhindringer 
  Forhindringerne vil være bygget således at også de tunge heste vil have plads nok. 

 Det vil være 2 forhindringer, som må køres 2 gange, bedste gennemkørsel i hver  
 forhindring tæller. 

  Alle spand og vogne vil kunne deltage. 
 

5. Forhindringskørsel  
  Der vil være max 12 porte   

  Kuske, som har  ID nr. til Top Cup 2011 kører med vognbredde + 20 cm  
  Øvrige kuske  kører med vognbredde + 30 cm   

 
 

 
Generelle bestemmelser:  

 

 Hvor intet andet er angivet, køres efter FEI’s reglement 10. udgave med rettelser samt danske 
tillægsbestemmelser revideret januar 2011 – Her relevant i forhold til Forhindringskørsel og 
Maratonforhindringer. 

 Sjællandske Sportskuske Sikkerhedskodeks er gældende for alle 
 OBS i maraton-forhindringerne er kun 4-hjulede vogne tilladt.  
 Maratonpåklædning, sikkerhedsvest og sikkerhedshjelm skal bæres i maratonforhindringer - 

lån evt. af hinanden.  
 Når alle tilmeldinger er modtaget, laver vi en tidsplan,  
 Alder på hest/pony: Skal fylde 3 år i 2011 eller være ældre.  
 Officials kan deltage som aktive.  
 Der vil være præmie til vinderen af hver af klasserne. 
 Opstaldning i egen trailer/lastbil på parkeringspladsen, som efterlades rengjort. 
 SSK påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom, der måtte opstå.  
 Vi forventer at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv, sin/sine 

heste og sit køretøj. 
 
  
  



Tilmelding til Helle Heegaard pr. mail på hellehee@adslhome.dk 
 Tilmeldingen skal være Sjællandske Sportskuske  i hænde senest d. 1. august 2011 

 Tilmeldingsskema findes på www.sportskuske.dk. Alle felter skal udfyldes. 
  
 Stævnegebyr:  200 kr. pr. ekvipage 

Tilmeldinger der modtages efter ovennævnte dato betragtes som efter-anmeldte og der 
opkræves dobbelt stævnegebyr. 
 
Tilmeldingen er først gældende, når betaling er modtaget på konto i Danske Bank: Reg. nr. 
4865 - Kontonummer: 4869244678. Husk at skrive navn på indbetalingen.  

 
 En kusk, som har tilmeldt rettidigt og ønsker at melde fra igen, vil få hele stævnegebyret  
 tilbage, hvis der meldes fra inden sidste tilmeldingsdato.    
 
 Information, program og startliste vedrørende stævnet vil blive sat på     
 www.sportskuske.dk  så snart tilmeldingsfristen er slut. 
 Information mm. vil blive fremsendt pr. mail til alle, der oplyser mailadresse.  
 Kun efter nærmere aftale fremsendes information pr. post, men vil blive udleveret ved  
 ankomst til Juellund. 
 
 Cafeteria er åbent. Der kan købes diverse mad og drikkevarer, kaffe og kager. 
 
 

 
 
 
 
 VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE SAMMEN! 
 
 
 VENLIG HILSEN 
 
 BESTYRELSEN FOR  
 SJÆLLANDSKE SPORTSKUSKE  

mailto:hellehee@adslhome.dk
http://www.sportskuske.dk/
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