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Propositioner 

 
STAFETSPRING CUP 2014 
Kvalifikationsstævner i Distrikt 2 til Landsfinalerne 2014 

 
Hvem kan deltage: 

Afd. A:  
Min. 2 deltagende ryttere på holdet må højst fylde 
12 år i stævneåret. Evt. reserveryttere tæller ikke 
med. Ingen ryttere må tidligere have deltaget i 
Landsfinalerne i Stafetspringning eller være placeret 
ved pointgivende klasser på C-niveau i springning 
eller military i de sidste 2 stævneår.  

Afd. B: 
Ingen ryttere må være placeret ved pointgivende 
klasser på C-niveau i de sidste 2 stævneår.  
 
 
 
 

 
Springbanen: 

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 bør være på forskellige steder.  
 

 
Hold: 
Et stafethold består af 3 ekvipager (der kan tilmeldes en eller to reserveryttere).  
Hver rytter springer 6-12 spring.  
 
 

Stafetspring Cup stævner 2014: 

1. kvalifikation  

 

Lørdag den 22. marts 2014 

Tilmelding sker til den afholdende 

klub i henhold til propositionerne til 

det enkelte stævne. 

Gribskov Rideklub 
Præstevejen 60 
3230 Græsted 
www.gribskovrideklub.dk 

2. kvalifikation 

 

Søndag d. 21. april 2014 

Tilmelding sker til den afholdende 

klub i henhold til propositionerne til 

det enkelte stævne. 

Blistrup og Omegns Rideklub 
Møllevejen 1B 
320 Helsinge 
www.Blis-rideklub.dk  

Distriktsfinale 

Endelig dato kommer  

snarest 

Weekenden 3-4. maj 2014 eller 

Weekenden 10-11. maj 2014 

Tilmelding sker til den afholdende 

klub i henhold til propositionerne til 

det enkelte stævne. 

Helsinge Rideklub 
Husebyvej 13 
3200 Helsinge. 
www.helsingerideklub.dk 

http://www.gribskovrideklub.dk/
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Furlspion.dk%2Fwww.blis-rideklub.dk&ei=ZrTSUpH3IcTa4ASc-4GoCA&usg=AFQjCNEp89U4zaJYFTemE33cDZvMFSoGzw&bvm=bv.59026428,d.bGE
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Propositioner 
 

 
STAFETSPRING CUP 2014 
Kvalifikationsstævner i Distrikt 2 til Landsfinalerne 2014 

 
Stævnernes afvikling:  
Klasserne afvikles i forbindelse med klubstævne i spring og propositionerne til stævnet findes på den 
afholdende klubs hjemmeside og på DRF’s Go. 
 
Alle deltagere får rosetter fra Distriktet. Placeringsrosetter og gennemført til alle øvrige.  
 
 

Bestemmelser for disse stævner: 
 Det forventes at deltagende ryttere har læst Breddereglementet 2013/2014 og propositionerne til 

Landsfinalerne 2014.  

 Tilmelding: Tilmelding skal ske til den arrangerende klub – yderligere informationer kan hentes på den 
afholdende klubs hjemmeside. Startgebyret fastsættes af den afholdende klub. 

 Program med starttider og øvrig information kan ses på den arrangerende klubs hjemmeside. 
 Specielt for ryttere, der rider kvalifikation til Landsfinalerne: Vinderen af et kvalifikationsstævne får 25 point, 

nr. 2 får 24 point osv. Til finalestævnet får vinderen 50 point, nr. 2 får 48 point osv. : Antal fejl fra 

finalestævnet samt antal fejl fra det bedste kvalifikationsstævne lægges sammen. Klubben med færrest 

fejl er Distriktsmester. Det er muligt at søge om wildcard til Landsfinalerne, dette foregår via Formanden for 

Breddeudvalget Susanne Petersen pr. mail til suspetersen@hotmail.dk. 

 Resultater indberettes efter hvert stævne til Breddeudvalgets formand, Susanne Petersen på mail: 
suspetersen@hotmail.dk, der ligeledes besvarer spørgsmål. 

 Den arrangerende klub og Breddeudvalget hæfter ikke for skader, tyveri eller lign. under stævnet. 
 

Øvrige regler findes i Breddereglementet 2013/14 

De forskellige disciplinreglementer under DRF samt Propositionerne for 

Landsfinalerne 2014. 
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