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HJOR’s TREC (D) stævne 22. april 2019 

Med Individuelt Klubmesterskab og Individuelt Distriktsmesterskab D1 

Hjortespring Rideklub glæder sig over at invitere til TREC stævne mandag d. 22. april 2019. 

Stævnet er åbent for alle, der er medlem af en klub under DRF og DI eller direkte medlem af DI. 

Klasse 1 – T00, individuel: For håndhest/trækker tilladt. Kun PTV og POR (E) 

Åben for alle der ikke har startet T5 eller højere.  

Særligt for håndhest: Sadel ikke obligatorisk.  

PTV: KUN føre forhindringer.  

POR: Efter udleveret kort (ikke på markeret rute). Grupperidt muligt 

Klasse 2 – T5: Hold, del af TREC Cup Zero Hold (E) 

OUT regler gælder. 

MA: 150 m. 

POR: Rides i Hold. Efter kort (ikke på markeret rute).  

Se reglerne for TREC Zero Hold cup: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/TREC.aspx 

Klasse 3 – T5: Par (E) 

OUT regler gælder.  

MA: 150 m.  

POR: Rides efter kort (ikke på markeret rute), og i Par 

Klasse 4 – T15: Par, del af TREC Cup One Par (D) 

OUT regler gælder 

MA: 150 m.  

POR: Rides i Par. Se reglerne for TREC One Par Cup: 

https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/TREC.aspx 

Klasse 5 – T15: Individuel (D) 

OUT regler gælder 

MA: 150 m 

Klasse 6 – T20: Individuel, del af TREC Cup Two Individuel (D) 

Åben for alle 

MA: 150 m.  

Se reglerne for TREC Two Individuel: https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/TREC.aspx 
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Klasse 7 – T15: Individuelt Distriktsmesterskab TREC D1 

Åben for ryttere der er medlem af en klub i Distrikt 1, og som opfylder bestemmelserne for 

Mesterskabet, Se Bestemmelser.  

MA: 150m. 

Klasse 8: HJOR TREC Individuelt Klubmesterskab (E) 

Åbent for medlemmer af HJOR.  

Tilmeldes udover ordinær start. Se yderligere Bemærkninger. 

Klasse 9: ekstra ”start” T15 (D) 

Ved tilmelding i klasse 7, kan der yderligere tilmeldes i klasse 9 for deltagelse i klasse 5: T15 

individuel. Se yderligere Bemærkninger 

Bemærkninger til stævne: 

Stævne adresse: Herlev Rideskole, Krebsdammen 23, 2730 Herlev. 

Individuelt Klubmesterskab HJOR: 

Afvikles på tværs af klasserne - alle niveauer. 

Såfremt der er minimum 3 ekvipager i hhv. senior og junior (op til 18 år) kategori kåres der både 

en Senior og en Junior TREC Klubmester 2019. 

Mesterskabet afgøres ud fra højeste procent point ud af de i den startede klasse mulige. Såfremt 

ekvipager er ligeplacerede, er vinderen den med højst procent i POR. Er de stadig ligeplacerede er 

vinderen den med højst procent i PTV. Er de stadig lige placerede er det den ekvipage, der starter 

højeste sværhedsgrad. Er de stadig ligeplacerede er det ekvipagen med hurtigste tid i PTV. 

Der er vinderdækken samt flotte rosetter til hhv. 1, 2 og 3. 

Individuelt Distriktsmesterskab D1: 

Se bestemmelser: www.d1-drf.dk/sites/default/files/simpleside_filer/d1_dism_trec_2019_0.pdf 

Doteringer iht. fællesbestemmelser for mesterskaber i D1. Herudover vinderdækken og -

staldplaquette samt medaljer til hhv. 1, 2 og 3 samt rosetter til alle placerede iht. 

fællesbestemmelser for mesterskaber i D1. 

Distriktsmesterskabet afvikles hvis der ved fristen for efteranmeldelse/framelding er minimum 3 

startende ekvipager. Hvis der ved den rettidige tilmeldingsfrist udløb er 2 eller færre tilmeldte 

ekvipager, skal mesterskabet aflyses. 
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Almindelige bestemmelser: 

DRFs regler er gældende hvor intet andet er anført 

Tilmelding: 

• Indskud: 

• Klasse 1: 150 kr. pr. ekvipage 

• Klasse 2-6: 200 kr. pr. ekvipage 

• Kasse 7: 250 kr. pr. ekvipage. Der kan samtidig tilmeldes i klasse 9 

• Klasse 8: 100 kr. pr. ekvipage, udover ordinær klasse 

• Klasse 9: 100 kr pr ekvipage, der skal samtidig være tilmeldt i klasse 7 

• Seneste tilmelding og betaling d. 12. april 2019 

• For D og E-klasser: Tilmelding via GO – HUSK at oplyse højde på hesten og evt. makker(e) i 

Par/Hold. D klasser kræver D-licens, som købes på GO! 

• I E-klasser kan der alternativt tilmeldes på mailen tilmelding@hjortespringrideklub.dk, der tillægges 

et gebyr på 30kr for tilmelding via mail. HUSK: navn, adresse, mobil nummer, fødselsår, klub, 

hestens navn, alder og højde. Ønskers der at ride i gruppe (2-4 ryttere) på POR skal dette, samt 

makker(e) angives. Startgebyret overføres til reg.nr: 5490 konto: 0000910846 ved tilmelding. I 

tekstfeltet husk: TREC samt navn. Tilmelding gyldig når startgebyret er modtaget. 

• Frameldelse er muligt frem til den 19. april kl. 9.00. Ved sygdom hos hest eller rytter tilbagebetales 

50% af startgebyr i henhold til DRF’s fællesbestemmelser 

• Efteranmeldelse modtages i det omfang tidsplanen tillader, dog senest den 20. april kl. 12.00. I 

Distriktsmesterskabsklassen dog senest 15. april kl 12.00. Startgebyr x 1,5. Efteranmeldelse i klasse 

7: 375kr. 

Evt. spørgsmål kan sendes til tilmelding@hjortespringrideklub.dk  

Overdommer: Tina K. Foldager 

Der er ikke mulighed for boks. Der vil være begrænset mulighed for stævnefold, materialer skal selv 

medbringes. Pris 100kr som betales ved tilmelding 

Parkering foregår på Convatec’s parkeringsplads – ryd venligst op efter dig og din hest 

Klubben hæfter ikke for skader, tyveri eller lign. under stævnet 

Stævnetelefon oplyses i programmet 

Inges Cafe vil være åben under stævnet 

Generel information vil blive lagt på www.hjortespringrideklub.dk. Foreløbige start tider og øvrig 

information vil være tilgængelig på www.online.equipe.com senest 5 dage før stævnet. Endelige start tider 

mv. foreligger senest den 21. april kl. 15.00. 

Vel mødt  

Hjortespring Rideklub 
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