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Deltagere  

- Alle kan deltage. Både medlemmer af OHR og alle andre interesseret.  

- For at kunne blive klubmester i OHR skal man have startet minimum et 

stævne i OHR i samme kalenderår, og være medlem af OHR senest 1. juni. 

- Kuske under 18 år skal være ledsaget af en groom på mindst 18 år.  

- Kuske over 18 år skal være ledsaget af en groom på mindst 14 år.  

 

Groom 

- Der skal være groom på vognen under al kørsel. 

- Groomen skal under kørslen sidde eller stå stille på sin plads. 

- Groomen må gerne tale til kusken under kørslen. 

- Groomen må gerne hvis nødvendigt stå af, hvis ekvipagen holder stille, dog 

gives der straf.  

 

Klasser  

- Der køres i en klasse.  

o Hastighedsinddeling på følgende vis.  

o Rå 210 m/m – hesten eller kusken har aldrig før startet nogen former for stævner  

o OHR stævner 220 m/m – Hesten eller kusken har tidligere startet kørestævne i OHR 

o Andre stævner 230 m/m – Hesten eller kusken har tidligere startet fx: Dressurcup, 

Topcup, Maratoncup, Arden eller tilsvarende stævner.  

o Landsstævne 240 m/m – Hesten eller kusken har tidligere startet landsstævner  

o Internationalt 250 m/m – Hesten eller kusken har tidligere startet internationale 

stævner.  

o Ved tilmelding krydser man hestens niveau og derefter kuskens. Gennemsnittet af 

kusken og hestens niveau, indikerer ekvipagens hastighedsinddeling. 
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Vogne  

- Alle vogntyper tilladt.  

- Vogn og udstyr skal være rengjort, harmonisk og sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt.  

- kontrolmåling af vogne ved stævnet. Der arbejdes med faste mål:  

- 125-128 cm kører 158 cm  

- 138-140 cm kører 170 cm  

- 148-150 cm kører 180 cm,  

- 158-160 cm kører 190 cm.  

- Mål uden for disse kategorier er vognbredde + 20 cm 

- Det er kuskens ansvar at tjekke vognbredder m.v. i de udsendte startlister.  

- Ingen kan starte uden godkendt måling af vognen.  

 

Banen  

- Banen skal have 15 forhindringer og kan indeholde 2 kombinerede 

forhindringer. 

- Portene gennemkøres i numerisk rækkefølge.  

- Banepåvisning mindst 1 time før start samt i en evt. pause iflg. Startlisten. 

 

Påklædning  

- Alle skal bære fastspændt hjelm. 

- Unge kuske og grooms under 18 år skal bære sikkerhedsvest og fastspændt 

hjelm, når de befinder sig på en hestevogn, gælder på hele stævnepladsen. 

- Generelt skal kusk og groom have passende påklædning på. 

- Det opfordres, at kusk og groom bruger passende fodtøj. 
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Points   

Pr. påbegyndt sekund over den tilladte tid 0,5  

At vælte en eller to bolde ned på samme enkelt forhindring 3  

Groom på jorden pr. gang (tiden stoppes ikke) 5 

Kusk på jorden pr. gang (tiden stoppes) 10 

Grooming er ikke tilladt 10  

Vælter en bold på en forkert kegleport, som ikke skal køres 10 

Retter fejl bane  10 

Retter ikke fejl bane Eli. 

Manglende gennemkørsel af start og mållinje Eli. 

 

Stil karakter   

- Der bliver uddelt karakter fra 1-5, af en stil dommer i følgende tre kategorier 

o Hesten for begge gennemkørsler  

o Kusken for begge gennemkørsler  

o Præsentation for det samlede indtryk  

Hesten Lydighed og lethed. Accept af bid. Reagerer for hjælpen, 
villigt og uden modstand. Frie og regelmæssige gangarter. 

Kusken Brug af hjælpere. Indvirken med pisk og liner. Holdning på bukken. 

Præsentation Kusk og grooms fremtræden. Hesten og udstyrs fremtræden. 
Ekvipagens kvalitet, stand og harmoni. 

 

Tilmelding  

- Tilmeldingsplanket udfyldes med alle relevante oplysninger om ekvipagen og 

sendes via mail til arrangørende  

- Tilmelding ifølge propositionerne for stævnet.  

- Tilmeldingsgebyr 150,- for medlemmer af OHR og 200,- for ikke OHR. 

 

Forventet stævner i 2022 

- Februar – fastelavnskegler  

- Maj – forårsstævne  

- September – klubmesterskab 

- Datoer kan findes på OHR´s hjemmeside når vi nærmer os. 

 


