Distrikt Sønderjylland
Breddeturnering 2019
Samt kvalifikation til Sønderjysk mesterskab i breddekonkurrencer
Haderslev, den 10. februar 2019

Distrikt Sønderjylland inviterer til breddeturnering samt Sønderjysk Mesterskab i breddekonkurrencer 2019 i
Kvadrille, Pas de Deux, Pony-Games, Stilstafetspring, Heste Teamwork (HTW, tidligere TREC bredde) samt en ny
disciplin - To-Kamp.
Se bestemmelser for de forskellige discipliner på næste side.
Kvadrille, Pas de deux, Pony Games, To-Kamp og Stilstafetspring: (Klubber fra øvrige Distrikter ride til bedømmelse)
Søndag 07. april: 1. kvalifikation, ved Tinglev Rideklub.
Søndag 23. juni: 2 kvalifikation ved XXX klub (udpeges senere).
Lørdag/søndag 17.- 18. august eller 31. august-1. september: 3. kvalifikation/finalestævne, ved Revsø Og Omegns
Rideklub. Gennemføres måske sammen med Sønderjysk Mesterskab dressur og spring for D-stævneryttere.
I 2019 vil vi gennemføre Distriktsfinalerne ved ROOR rideklub over en weekend således:
Lørdag: Kvadrille og Pas de deux obligatorisk program, To Kamp dressur LC2B, Stilstafet én gennemridning,
Ponygames 4-8 lege
Søndag: Kvadrille og Pas de deux Kür, To-kamp spring met. tillempet S2, Stilstafet en gennemridning, Ponygames
4-8 lege.
Heste Teamwork (HTW). (Tilmelding, startgebyr jf. arrangerende klubbers propositioner på DRF Go)
Søndag 04. november. Padborg Ride Club. Første kvalifikation.
Søndag 24. marts. Ottersbøl Rideklub. Anden kvalifikation.
Søndag juni/juli. Sundeved Rideklub på Kær Vestermark, Als. Dato oplyses når vi har en aftale om lån af Kær
Vestermark – se Facebook: ”Naturforhindringsbane for heste, Kær Vestermark”.
Sønderjysk Mesterskab i breddekonkurrencer gennemføres i alle discipliner med mindst to startende hold.
Hvert hold skal have startet ved mindst to af ovenstående kvalifikationsstævner hvoraf den ene skal være ved
Distriktsfinalen ved Revsø Og Omegns Rideklub i august. Starter et hold alle tre kvalifikationer er det de to bedste
placeringer der medregnes.
Pointberegning: 1. pl. 20 placeringspoint, 2. pl. 19 placeringspoint, 3. plads 18 placeringspoint osv.
1. Anmeldelsesgebyr: (Klubber fra øvrige Distrikter: Kvadrille kr. 400 pr. gang, øvrige discipliner kr. 300 pr. gang).
 Kvadrille kr. 1000,00 pr. hold for alle 3 kvalifikationer.
 Pas de deux og To-kamp kr. 400,00 pr. hold for alle 3 kvalifikationer.
 Pony Games og stilstafetspring kr. 600,00 pr. hold for alle 3 kvalifikationer.
 Heste Teamwork (HTW) jf. arrangerende klubs propositioner.
2. Tilmelding til: bft@live.dk senest onsdag 18. marts 2019.
Anmeldelsesgebyr indsættes på Distrikt Sdrj. konto i Sydbank – men først efter besked fra breddeudvalg:
Regnr. 7915 Kontonr. 100 417-7. (Husk at angive indbetalende klub og aktivitet).
Evt. spørgsmål rettes til:
- Kvadrille:
- Pony Games:
- Pas de deux:
- Stilstafetspring og To Kamp:
- Heste Teamwork HTW:

Birgitte Midtgaard mobil 20 49 82 10/Hary Clausen, mobil 41 60 92 34
Lena Stork Christensen mobil 42 46 89 45/Henrik Midtgaard mobil 20 48 95 30
Christina Møller mobil 52 58 30 12/Hanne Berg mobil 21 91 82 55
Carl-Chr. Petersen, mobil 29 26 71 75
Arno Gormsen, mobil 30 91 42 92
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Link til Propositioner for Landsdelsdage & Klubturneringer 2019
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Landsdelsdage/Propositioner.aspx
KVADRILLE AFD. A & B:
Kvadrille er en landsdækkende konkurrence, som afvikles efter Breddereglementet under afsnittet om Kvadrille.
Hvilke ryttere kan deltage:
Afd. A: Halvdelen af rytterne på holdet må ikke have opnået højere end 55 % i dressur sværhedsgrad 1 eller højere for heste og sværhedsgrad
2 eller højere for ponyer ved min. C stævner i det indeværende år samt de to tidligere år. Det er tilladt at ride med elastikchambon eller
martingal.
Afd. B: Åben for alle
Hold sammensætning: Holdet består af 4, 6 eller 8 ekvipager.
Afd. A. Der rides obligatorisk afd. A program (kun trav) og Kür program med obligatoriske øvelser.
Afd. B. Der rides obligatorisk afd. B program og Kür program med obligatoriske øvelser
Programmerne for begge afd. kan ses her:
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Konkurrence%20aktiviteter/Kvadrille.aspx
PAS DE DEUX AFD. A & B:
Pas De Deux er en landsdækkende konkurrence, som afvikles efter Breddereglementet under afsnittet om Pas de Deux.
Hvilke ryttere kan deltage:
Afd. A: Åben for ryttere der ikke har opnået højere end 55 % i dressur for heste i sværhedsgrad 1 eller højere og for ponyer sværhedsgrad 2
eller højere ved min ved min. C stævner i det indeværende år samt de to tidligere år. Det er tilladt at ride med elastikchambon eller martingal.
Afd. B: Åben for alle.
Hold sammensætning: Holdet består af 2 ekvipager.
Afd. A. Obligatorisk program: pas de deux A Kürprogram: Obligatoriske øvelser.
Afd. B. Obligatorisk program: pas de deux B Kürprogram: Obligatoriske øvelser. P
Programmerne for begge afd:
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Konkurrence%20aktiviteter/Pas%20de%20Deux.aspx
PONYGAMES AFD. A, B & C:
Ponygames er en landsdækkende konkurrence, som afvikles efter Breddereglementet under afsnittet om Ponygames.
Hvilke ryttere kan deltage:
Afd. A: Rytterne må max. fylde 14 år i det stævne år hvor landsdelsdagene afholdes. Min.3 af rytterne må ikke tidligere have vundet
ponygames til Landsfinalerne. De deltagende ryttere må ikke have deltaget i Mounted Games stævne. Rytterne skal være startberettigede ved
sidste anmeldelsestidspunkt til Landsdelsdagene.
Afd. B: Åben for alle.
Afd. C: Klassen er åben for ryttere, der fylder min. 30 år i det stævne år hvor Landsdelsdage afholdes eller ryttere uanset alder som rider på
hest på min. 155 cm.
Hold sammensætning: Hvert hold består af 3 til 5 ekvipager, hvor af 4 deltager i hver leg. Er der kun 3 ryttere på holdet rider første rytter 2
gange. Udgår en pony/hest eller en rytter, kan reserverytter eller pony/hest sættes ind på holdet under hensyntagen til reglerne. Hvis holdet
består af 3 ekvipager og en rytter eller pony/hest udgår, udgår hele holdet. Ponygames er for både heste og ponyer.
STILSTAFETSPRING AFD. A & B:
Stilstafetspring er en landsdækkende konkurrence, som afvikles efter Breddereglementet under afsnittet om Stilstafetspringning.
Hvilke ryttere kan deltage:
Afd. A: Åben for ryttere der ikke har startet i sværhedsgrad 1 eller højere i spring og military i det indeværende år samt de to tidligere år. Højst
en af rytterne på holdet må fylde 14 år i det år Landsdelsdagene afholdes eller være ældre. Åben for alle heste og ponyer. Højst en af rytterne
på holdet må have deltaget på et vindende hold i stilstafetspringning til Landsdelsfinaler.
Afd. B: Åben for alle ryttere, heste, pony kat I og pony kat II.
Et stafethold består af 3 ekvipager. Hver rytter springer 8-12 spring.
Holdsammensætning: Afd. A: Max højde 50 cm Tempo: 250 m/min. Alle ryttere skal ride den samme bane. Der skal derfor kunne rides direkte
fra sidste til første spring.
Afd. B: Max højde 70 cm Tempo: 275 m/min. Banen vil være fortløbende, og skiftet må være på forskellige steder. (Ikke åben for kat III pony)
To-Kamp – ny disciplin:
To-Kamp er en konkurrence der kun gennemføres i Distrikt Sønderjylland.
Hvilke ryttere kan deltage: Åben for ryttere der ikke har startet sværhedsgrad 1 ved C-stævner i kvalifikationsperioden.
Holdsammensætning: I To-Kamp består et hold af 2 ekvipager uanset størrelse på hest/pony.
Hver ekvipage rider LC2B dressurprogram og springer en springbane på ca. 8 spring i samme metode som Stilstafetspring (tillempet S2) i
følgende højder: pony kat 3/2/1 – 50 cm/60 cm/70 cm, hest 80 cm. Tempo 250m/min.
Det hold med højest point sammenlagt fra dressur og spring er vinder, næsthøjest point nr. 2 osv. Ved ligeplacering er det dressuren der tæller
mest, derefter ligeplacering.
To- kamp må rides som en ekstra disciplin samme dag som en af de øvrige discipliner.
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