
Vinterduel 
 

 

 

 
Helsinge Rideklub,  

Husebyvej 13, 3200 Helsinge 
 

Lørdag d. 21. marts 2022 

Velkommen 
 

 

Vi er glade for at kunne byde velkommen til 
 Vinterduel  

 
Stævnet rides efter FIPO 2021 med danske særregler 

 
 

Cafeteria i ridehuset står Helsinge rideklub for der vil her 
være salg af dvs. lette retter, kage, frugt, slik, sodavand, 
vand, juice og hvad de nu ellers finder på. Vi håber I vil 

benytte denne mulighed og støtte op om stedet. 
 
 

Startlisterne er at finde på www.ticker.icetestng.com  
Der kan ske ændringer i op til 1 time før klassen starter.  

 
 

Vi vil endnu engang sige stor tak alle vores hjælpere der 
gør det muligt at gennemføre sådan et stævne. 

 
 

Vi ser frem til et hyggeligt stævne og glæder os til at se jer 
alle sammen! 

 
 

MVH 
Hildingur 

 
 

http://www.ticker.icetestng.com/


Praktiske oplysninger 
 
 
Adresse: Helsinge Rideklub, Husebyvej 13, 

3200 Helsinge 
 
Indtjekning: Lørdag mellem kl. 08.30 – 10.30 
  
 Ved tilmeldingen har du tilkendegivet 

at din hest overholder reglerne for 
vaccination og tro- og 
loveerklæringen.  

 
 Til indtjekning skal du derfor blot 

melde din ankomst og vi har en lille 
deltagergave til jer. 

. 
 
Folde: Du skal selv medbringe 

hegnsmateriale og selv opsætte fold. 
Foldene skal rengøres efter brug. 

 
Hjælperliste: Se hjælperlisten på vores 

hjemmeside og til stævnet 
 
Der rides efter FIPO 2021 med danske særregler. 

 

Stævnedata 

 
Stævneledelsen: Stine J. Nielsen tlf. 27 44 68 02 
 
Økonomi:  Anette Hansen 
 
Programansvarlige: Stine J. Nielsen  
 
Speakere:  Helle Frederiksen  
   
   
 
Sekretariat:  Luna Bormeth 

Anette Hansen 
 
Café:  Helsinge Rideklub 
 
Indtjekning: Helle Kværnø 
 Luna Bormeth 
   
 
Dommere:  
 

CH – Charlotte Helsø, Nationaldommer, DK  
LB – Lise Brouér, FEIF 

 KH – Karin Hassing, FEIF 
   
 

 
 



Tidsplan 
8.30-10.30 Indtjekning 

9.00 Ryttermøde 

9.30-10.15 T.8 

10.15-10.45 T.5 

10.45-11.30 T.3 

11.30-12.30 FK 

12.30-13.00 Frokost 

13.00-14.00 4.5 

14.00-14.30 4.3 

14.30-15.15 4.2 

 
Der vil være præmieoverrækkelse efter hver klasse, så vent 
gerne med at sadle hesten af, så vi kan få en flot parade og 
æresrunde. Der er afsat ca. 10 minutter i tidsprogrammet til 

dette, så der er god tid, før næste klasse starter. 

 

 

 

 

 

T8 Tölt – Udtagelsesrunde 

 
Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager samtidig.  
Der rides på speakerens kommando. 
 
Opgaven er: 

1. Valgfrit tempo tölt.  
Hesten tages i skridt og der skiftes volte. 
 2. Valgfrit tempo tölt. 
 

 
T5 Tölt – Udtagelsesrunde 
 
Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager samtidig. 
Der rides på speakerens kommando. 
 
Opgaven er: 

1. Langsom tölt.  
Hesten tages i skridt og der skiftes volte. 

2. Hurtigt tölt på langsiden, på kortsiden langsom tölt. 
 

 
T3 Tölt – Udtagelsesrunde 
 

Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen ad 
gangen på speakerens kommando.  
 
Opgaven er: 

1. Langsom tölt.  
Hesten tages i skridt og der skiftes volte. 

2. Langsom tölt på kortsiderne. På langsiderne tydelig 
øgning af skridtlængden. 

3. Hurtig tölt. 



Firmakeppni 
 

Det er en konkurrenceform, hvor der dystes i at vise den 
mest harmoniske ekvipage.  
 
Her vises hestene under rytter i samlet flok med op til 15 
deltagere pr. klasse. Det gælder om at vise sin hest fra den 
bedste side, samtidig med at den skal vise alsidighed.  
 
Der rides på hver volte, hvor hesten vises i valgfrie 
gangarter – det er tilladt at skifte gangart undervejs. Der 
rides op til 15 heste på banen ad gangen. Dommerne 
vælger hestene fra således at der til sidst kun er de bedste 
på banen, der placeres. 
 
Det er tilladt, at overhale og stoppe, men ikke at lave volter. 
 
Det er tilladt, at ride med boots. 
 
Det er IKKE tilladt, at ride med pisk.  
 
Der skal under hele konkurrencen vises hensynsfuld 
ridning. 
 

 

 

 

 

 

V2 Firgang – Udtagelsesrunde 

Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen  
samtidig på speakerens kommando.  
 
Opgaven er: 

1.  Langsom tölt 
2.  Langsom- til middel trav 
3.  Middel skridt 
4.  Langsom- til middel galop 
5.  Hurtig tölt 

 

V3 Firgang – Udtagelsesrunde 
 
Der rider enten 2 eller 3 ekvipager på banen samtidig. På 
speakerens kommando.  
 
Opgaven er: 

1. Langsom tölt. 
2. Langsom - til middel trav. 
3. Middelskridt. 
4. Langsom - til middel galop. 
5. Middel- til hurtigt tölt 
 

V5 Firgang – Udtagelsesrunde 
 

Disciplinen afvikles med 2 eller flere ekvipager på banen  
samtidig på speakerens kommando.  
 
Opgaver er: 

1. Valgfrit tempo tölt. 
2. Langsom – middel trav. 
3. Middel skridt. 
4. Langsom – middel galop. 



Sponsorer 
 

Tikøb korn & Foderstofforretning 

 www.tikoebkorn.dk 

Gallery Henrik Schurmann 

www.henrikschurmann.dk 

NAG HorsePro, Helsinge 

 www.horsepro.dk 

Draumur Rideudstyr 

www.draumur.dk 

Lenida Design 

www.lenida.dk 

Saga Strik 

www.sagastrik.dk 

Tackshop 

www.tackshop.dk 

Sponsorer 

Equitec shop 

www.equitec.dk 

Aríus icehorse line 

www.arius.dk 

Stutteri Pegasus 

www.pegasus-icelandics.com 

Stald Adriansminde & Lørup´s Beslagsmedie 

Nanna Skibsted Keramik & Design 

Træskuret  

Vordingborg Foderbutik 

http://www.tikoebkorn.dk/
https://www.facebook.com/profile.php?id=118270201535202&ref=br_rs
http://www.henrikschurmann.dk/
http://www.horsepro.dk/
http://www.draumur.dk/
http://www.lenida.dk/
http://www.pegasus-icelandics.com/

