
 

Høststævnet 
11. september 2022 

 
Fogedgaarden 

Vejbyvej 4 

3220 Tisvildeleje 



Velkommen  
 

Vi er glade for endnu engang at kunne byde velkommen til 
Høststævnet. 

 

Igen i år har vi været heldige med vores sponsorer, så de bedst 

placerede kan se frem til flotte sponsorpræmier. 

  

Der vil være cafeteria på pladsen med salg drikkelse og søde 

sager til rimelige priser. Vi håber, at I vil benytte denne mulighed 

og på denne måde også støtte stævnet. 

 

Vi vil endnu engang sige stor tak alle vores hjælpere, der gør det 

muligt at gennemfører sådan et stævne! 

 

Og også en stor tak til vores gavmilde sponsorer, der har valgt at 

støtte os med rigtig flotte præmier. 

 
 

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

Med venlig hilsen 
 

Hildingurs Bestyrelse & Stævneudvalg 
  



Stævneinfo 
Stævneleder:  Stine J. Nielsen tlf. 27 44 68 02 

 

Økonomi:  Anette Hansen  

 

Sponsoransvarlig: Kristina Bech Jensen 

 

Programansvarlig: Stine J. Nielsen & Kristina Bech Jensen 

 

Banepleje:  Ivar Søborg 

 

Sekretariat:  Lune Bormeth 

   Anette Hansen  

 

Café: Helle Kværnø 

Hanne Nistrup 

 

Dommere:  

KH – Karin Hassing, FEIF dommer, DK 

DR – Dorthe Rostock, Nationaldommer, DK 

CH – Charlotte Helsø, Nationaldommer, DK 

 

  



Praktiske oplysninger 
 

VIGTIGT: Der er ingen indtjekning da I ved tilmeldingen har 

tilkendegivet at vaccination og tro-og loveerklæringen er i orden! 

Vi vil dog gerne se jer i cafeteriaet, hvor vi har en lille ting til hver 

deltager. 

 

Folde: Du skal selv medbringe hegnsmateriale og selv 

opsætte fold. Foldene skal rengøres efter brug. 

 Hegnet må IKKE tilkobles det stationære hegn.  

 

Bokse: Bokse skal være forudbestilt og skal rengøres efter 

brug. Der vil være navn på de bestilte bokse. 

 Kontakt Sanne v/Fogedgaarden for bookning tlf. 

26708540 

 

Der rides efter FIPO 2022 med danske særregler. 

 

Klasserne rides med 2-4 ekvipager på banen ad gangen. 

 

Parkering: Parkering skal ske på marken i det afmærket 

område – se evt. kort på næste side. 
  



Tidsplan 

 
Ryttermøde 09.45  
T.5 10.00 10.30 
T.8 10.30 11.15 

T.3 11.15 11.30 

Høststævneklassen 11.30 12.00 
Frokost 12.00 12.30 

4.3 12.30 13.00 

4.5 13.00 14.00 

4.2 14.00 14.30 

 

  



Klasser 
Startlister 

Bemærke at startlisterne er kun vejledende. Der kan forekomme 

ændringer ved frameldinger. Se de endelige startlister på 

stævnedagen på opslagstavlen og på www.ticker.icetestng.com 

Her vil der også løbende komme resultater.  

 

Præmieoverrækkelse 

Efter hver disciplin tilstræbes det, at afholdes 

præmieoverrækkelse på ovalbanen til de bedst placeret i klassen. 

Der er afsat tid i programmet til dette.  

 

 

  



 Klasser 
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 tempo tölt.  

Hesten tages i skridt og der skiftes volte. 

2. Langsom tölt på kortsiden. På langsiden tydelig øgning.  

    
  



 

Klasser 
T3 Tölt – Udtagelsesrunde 

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

Opgaven er: 
 
1. Langsom tempo tölt.  

 Hesten tages i skridt og der skiftes volte. 

2. Langsom tölt på kortsiden. På langsiden tydelig øgning af 

skridtlængden.  

3. Hurtigt tempo tölt. 

    
 

Høstklasse – Udtagelsesrunde 
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. 

    



Klasser 
V5 Firgang – Udtagelsesrunde  
 

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

Opgaven er: 

1. Valgfrit tempo tölt. 

2. Langsom – middel trav. 

3. Middel tempo skridt. 

4. Langsom til middel tempo galop. 

         
 

V3 Firgang – Udtagelsesrunde 
 

Der rider enten 2 eller 3 ekvipager på banen samtidig. På 
speakerens kommando.  

Opgaven er: 

Gangarterne vises i følgende rækkefølge.  

1. Langsom tempo tölt. 

2. Langsom til middel tempo trav. 

3. Middelskridt. 

4. Langsom til middel tempo galop. 

5. Middel til hurtigt tempo tölt 

 

 

 



Klasser 
V2 Firgang – Udtagelsesrunde 

 
Der rider enten 2 eller 3 ekvipager på banen samtidig. På 
speakerens kommando.  

Opgaven er: 

Gangarterne vises i følgende rækkefølge.  

1. Langsom tempo tölt. 

2. Langsom til middel tempo trav. 

3. Middelskridt. 

4. Langsom til middel tempo galop. 

5. Hurtigt tempo tölt 

 
 

  



Sponsorer 
 

Vi siger mange tak til alle vore sponsorer 
som villigt har givet gaver til dette stævne 

 

Draumur Rideudstyr 

NAG HorsePro, Helsinge 

Stald Adriansminde & Lørup's Beslagsmedie 

Tikøb Korn & Foderstofforretning 

Nanna Skibsted Keramik 

Aríus icehorse line 

Tackshop.dk 

Saga Strik 

FIThest v. Jeanne Galler 

Land & Fritid i Fredensborg & Skævinge 


