
 

Den Sjællandske region indbyder til Connemara dag lørdag d. 20. August 2022 på Langtoftegård Hestecenter, 

Langtoftevej 6, 4173 Fjenneslev 

ALLE, der ejer/låner en Connemarapony, er velkommen til at deltage denne dag! 

Denne dag er blevet en god og hyggelig tradition, hvor der her er plads til alle uanset niveau, alder på rytter eller 

pony.  Vi har i år ændret det en smule, så der udover fokus på samarbejdet mellem ponyen og rytter i alle aldre, også 

stiller en mesterskabstitel i både dressur og spring på højkant. Læs proportioner ang. deltagelse 

Der vil være mulighed for at købe frokost, drikkevarer, kage og kaffe/te, mm. i rytterstuen - Info omkring udvalg 

kommer i programmet. Der vil være goodie bags til alle børn under 12 år (angiv venligst antal på tilmeldingsskemaet) 

Tag Jeres pony med og lad os få en rigtig hyggelig dag. 

Indgang er gratis, og publikum er velkommen!  

 

Hilsen 

 

Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark – Region Sjælland 

 

 

 

Connemara dag 
m/ Sjællands Connemara mesterskab i spring og 

dressur 

 samt Agility- og Showklasser.  

 



Der kan tilmeldes i følgende klasser: 

Showklasser 

Kl.1 – Hingste- og Hoppeføl 

Kl.2 – 1 års hingste og hopper  

Kl. 3 – 2 års hopper og vallakker 

Kl. 4 – 3-4 års hopper 

Kl. 5 – 5-9 års hopper 

Kl. 6 – 10-15 års hopper  

Kl. 7 - 16 år og ældre hopper 

Kl. 8 – 3-5 års vallakker 

Kl. 9 – 6 års og ældre vallakker 

Fælles konkurrencen om dagens Best in Show. 

 

Rideklasser 

Kl. 10 – LD1 – med hjælper (trækker eller oplæser) trav må gerne undlades i denne klasse.  

Kl. 11 – LD 1 el. 2 (sværhedsgrad ”0”)  

Kl. 12 – LC 1, 2 el. 3 (sværhedsgrad ”1”) 

Kl. 13 – LB 1, 2 el. 3 (sværhedsgrad ”2”) 

Kl. 14 – LA 1 el. 2 (sværhedsgrad ”3”) 

Kl. 15 – LA 3 el. 4 (sværhedsgrad ”4”) 

Kl. 16 – LA 5 el. 6 (sværhedsgrad ”5”) 

Kl. 17 – PRI, PRT el. PRM (sværhedsgrad ”6”) 

Sjællands Connemara mester i dressur kåres 

Kl. 18 – Agility for hånd – opdeles i junior og senior klasse 

Kl. 19 – Agility med rytter – opdeles i junior og senior klasse 

Kl. 20 – Mini Spring B4 (10 el. 20cm) trækker tilladt 

Kl. 21 – Lav spring B7 (30, 40 el. 50cm) 

Kl. 22 – Høj spring B7 (60, 70 el. 80cm) 

Kl. 23 – Maxi spring B7 (90, 100 el. 110cm) 

kl. 24 – Joker spring. (30 – ?cm) Der rides om at samle højeste point sum, se under Jokerspring 

Sjællands Connemara mester i Spring kåres 

 

Øvrig titel der kan opnås på dagen: 

Dagens bedste C-pony 2022 

(vurderes på ridelighed, type og temperament som en helhed, af en jury bestående af udvalgte erfarne avler og/eller 

medlemmer)  

 



Almindelige bestemmelser 

Afholdes på Langtoftegård Hestecenter, Langtoftevej 6, 4173 Fjenneslev 

ALLE, der ejer/låner en Connemarapony, er velkommen til at deltage i rideklasserne! 

Ikke medlemmer betaler kr. 50- for et ”én dags” medlemskab. Juniorer er velkomne til at få ”vekslet” gæstekortet til 

et Juniormedlemskab og senior kan bruge gæstekortet som rabat til et senior medlemskab til resten af 2022 af 

Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark.  

Man skal være medlem af Avlsforeningen for at deltage i showklasserne. 

Avlsforeningen hæfter ikke for skader, tyveri eller ulykkestilfælde, der måtte ramme mennesker, dyr eller materiel 

før, under og efter stævnet. 

Avlsforeningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, startende ryttere og deres heste forvolder på 

stævnepladsen og de omkringliggende bygninger, herunder naboejendomme eller anden type af tredje mands 

ejendom. Det henstår for de startendes eget ansvar.  

Hunde skal føres i line og må ikke være til gene. 

Program og endelige klasse start tider for dressur og cirka tider for spring, sendes til jeres mail der er angivet ved 

tilmelding senest kl.18 dagen før. 

DER RIDES IKKE EFTER DRF´S REGLEMENT, OG DERFOR OPNÅS DER IKKE POINT HER TIL DRF RANGLISTE. 

Baneforhold 

Klasserne afvikles i et 20x40 ridehus med fiberbund, dvs. alle dressur programmer rides på b-bane uanset ekvipagens 

højde og alder. 

Opvarmning foregår udendørs på sand- eller græsbane. 

Særlige bestemmelser 

Vinder findes for hver afviklet klasse, både i dressur, agility og spring.  

Der uddeles rosetter til alle placerede.  

Hver ekvipage må maks. starte to ride klasser pr. dag + en ekstra start i enten kl. 10, 18, 19 el. 20.  

Hver pony må maks. starte 4 klasser pr. dag med 2-3 rytter + 2 ekstra, enten kl.10, 18, 19 el. 20. 

Der må gerne startes to gange i samme klasse.  

Ponyen må deltage i Showklasse med eksteriør bedømmelse uanset hvor mange rideklasser ponyen stilles til start i, 

jævnfør de ovenstående retningslinjer for max antal starter for ponyen.  

Det er tilladt for ryttere over 16 år at starte på kat. 1 og 2 ponyer, hvis ekvipagen fremstår harmonisk. 

Klasserne deles ikke op i junior/senior ryttere eller ponyer, med undtagelse af agility klasserne så vidt muligt, samt 

kl.10 er tiltænk de helt små nye ryttere eller helt unge uerfarne ponyer. 

Ved for få starter i agility, forbeholder vi retten til at aflyse eller sammenlægge.  

Optømning: Der henvises til DRF reglement ang. optømning i de forskellige discipliner.  

Dog afviger vi lidt og har som undtagelse tilladt et af valg af bidløs ”hovedlag”, her menes: sidepull, grime, kapsun, 

soft hackamore med korte stænger. Samt benyttelse af enten m/u sadel, bareback-/rideon pads uden stigeremme 

og bøjler eller bomløs sadel er valgfrit.  

Cordeo må benyttes, men kun ifølge en form for hovedlag m/tøjle til hånd samtidig.   

Ydermere er det tilladt som senior rytter at anvende pelham og kandar i dressur, hvis man rider på open ridden 

niveau. 



Undvigelserne omkring optømning er tilladt så længe det er forsvarligt og ikke til fare for andre, hesten eller rytteren 

selv. Ved spørgsmål ang. optømning send mail til nannabangh@gmail.com 

Skaber optømningen begrundet utryghed eller anses som værende til farer for andre, hesten eller rytteren, vil det 

blive påkrævet at optømningen ændres eller ekvipagen takker af for dagen. 

Kontakt inden stævnet: Nanna Bang på 60495453 sms/opkald eller mail til Nannabangh@gmail.com 

under stævnet: Nanna Bang på 60495453 

Tilmelding/Frameldelses/ændringsfrist: 

Kun via mail til Nannabangh@gmail.com og senest mandag den 1. august 2022 kl. 19:00  

Tilmelding er gyldig når kvittering for betaling vedlægges tilmeldingsblanketten, og den er korrekt udfyldt. 

Pris pr klasse:  100 kr.  

Pris for én dags medlemskab: 50 kr.  

Betaling til reg.nr.: 6140 Konto nr.: 4296941 

Ved framelding senest mandag den 15. August inden kl. 18.00, returneres ½ af tilmeldingsgebyret, her efter ingen 

returnering af tilmeldingsgebyret.  

Dog vil der være mulighed for ændringer, så længe tidsplanen tillader det. 

Efteranmeldelser: 

Modtages frem til dagen inden, den 19. August. 2022 kl. 15.00, mod dobbeltgebyr i den første tilmeldte klasse per 

pony - så længe tidsplanen tillader det. 

HUSK tydeligt at angive ponyens fulde navn, rytterens navn og ønskede klasser i emnefeltet i mail til 

Nannabangh@gmail.com. Og vedhæft tilmeldingsskemaet. 

 

Regler for deltagelse i Sjællands Connemara mesterskabet  

Dressur 

Der startes som min. det program, der sidst er redet til over 65 % i 2020, 2021 og 2022. Har man ikke opnået 

resultater over 65 %, så rides det program, man har opnået den højeste score i. Mesterskabstitlen i dressur kan 

opnås ved deltagelse i kl.11-17 

Spring 

Ekvipagen må minimum starte den klasse, som ekvipagen har redet fejlfrit ved stævner i 2020, 2021, og 

2022.  Mesterskabstitlen i spring kan opnås ved deltagelse i kl.21-23 

Kåring af mesterskabs titlen 2022 

Der vil blive kåret en sjællandsmester i dressur og en i spring til C-dag.  

I forbindelse med afholdelse af Sjællands Connemara mesterskab i dressur, rides der på procent som ganges op efter 

følgende model: (Bemærk at sværhedsgrad er inddelt anderledes end drf’s inddeling.) 

 

Sværhedsgrad 0 (LD1-2) ganges med 1,00 

Sværhedsgrad 1 (LC1-3) ganges med 1,01 

Sværhedsgrad 2 (LB1-3) ganges med 1,02 

Sværhedsgrad 3 (LA1-2) ganges med 1,03 

Sværhedsgrad 4 (LA3-4) ganges med 1,04 

Sværhedsgrad 5 (LA5-6) ganges med 1,05 

Sværhedsgrad 6 (MB0-3+ PRI, PRT og PRM) ganges med 1,06 

about:blank


Herefter er det den med den højeste procent der vinder mesterskabet. 

I forbindelse med afholdelse af Connemara Sjællands mesterskab i spring der rides efter metode B7, hvorpå fejlfri tid 

i fase to, som bliver beregnet efter denne model: 

Midi:  30 cm = +4 sek.  40 cm = +3 sek. 50 cm = +2 sek. 

Høj:  60 cm = +1 sek. 70 cm = 0 sek.  80 cm = -1 sek. 

Maxi: 90 cm = -2 sek.  100 cm = -3 sek. ´ 110 cm = -4 sek. 

Pointlighed  

I tilfælde af pointlighed, således at der er flere mestre, træder nedenstående regler i kraft. 

Dressur: 

Her vil det være de sidste 5 karakterer (Karakter for det samlede indtryk) der vil afgøre pointligheden. 

Den højeste vægt vil blive lagt herfra, således at der først sammenlignes karakterer for: 

                5.       Rytteren 

                6.       Lydighed 

                7.       Eftergivenhed & holdning 

                8.       Spændstighed 

                9.       Gangarter 

Ved første lejlighed, hvor der ikke er pointlighed, afgøres denne til fordel for den ekvipage med den højeste karakter. 

Spring: 

Der rides en ekstra kort om springning, hvor den fejlfrie og/eller hurtigste tid vil afgøre hvem vinder mesterskabet 

 

Joker springning 

Der rides om at samle højeste point sum, da hvert spring er forskellige og udløser forskellige antal point. Du 

bestemmer selv din bane, dog rides der på en fastsat max tid. Den rytter der opnår højst antal point på sin rute, 

vinder. I tilfælde af pointlighed, deles placeringen. 

Agility 

Banen indeholder forskellige forhindringer som kan forceres både for hånd eller ryg, og afvikles enten i 20x40 

ridehus eller udendørs på græs afhængig af vejret. 

Banen offentliggøres senest 14 dage inden, men det er en god ide at starte i god tid med at øve forhindringer med 

din pony.  

Showklasser - eksteriør bedømmelse  

I Showklasser fremvises ponyen for hånd og mønstres på trekants bane i flg. rækkefølge: Hesten traver ind på banen 
og opstilles på den ene vinkelspids foran dommeren med man fri side, derefter vises skridt på halv trekant (halv længde 
af siden) og derefter i trav på hel trekant, hvorefter den igen opstilles. 

Føl fremvises i grime, 1-2 års hopper må godt fremvises i trense, mens 3 års og opefter skal fremvises i trense. 

Mønstreren skal optræde diskret, udstilleren bør fremvise hesten i hvidt tøj, eller hvidt og grønt. Tøjet virker tiltalende på 
dommer og tilskuer, og er med til at skabe den specielle ”show atmosfære”. 
Af respekt for vores ponyer, bør der mønstres i lange benklæder, uanset hvor varmt det måtte være.  
(andet outfit resulterer IKKE i udelukkelse af klassen). 

Nr. 1 og evt. nr. 2 i hver klasse går videre i fælleskonkurrencen. I showklasser med kun en enkelt pony, skal ponyen 

opnå min. 22 point for at deltage i fælleskonkurrencen om champion titlen.  

Ved yderligere spørgsmål eller ang. hjælp på dagen ifb. med showklasserne, så skriv til: Nannabangh@gmail.com  
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