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PROPOSISJONER  
KJØRING, LANDSSTEVNE 
Starum Hestesportsklubb  
Starum, fredag 1. – søndag 3. juni 2007 
 
GENERELLE BESTEMMELSER 

1  Anmeldelse sendes til Wenche Johannesen, Kjeserudveien 115, 1859 SLITU, eller 

elektronisk på njustar@online.no. Bruk NRYFs anmeldelsesblankett skriftlig eller elektronisk. 
Anmeldelsesfristen er 21.mai 2007. Anmeldelsen er bindende. Stevneavgift kr. 200,- pr. hest, 
jf. KR § 144.2.a. Startavgift, se klassene nedenfor. Veterinæravgift kr. 150,- pr. hest. 
Oppstalling, innkvartering m.v., se punktene 7 og 8.  
2  Etteranmeldelser godtas mot dobbelt startavgift hvis kapasitet, senest innen fristen for 
negativ starterklæring.  
3  Negativ starterklæring innen 27. mai 2007 kl. 21.00 til telefon 905 71 317 eller e-post 
som for anmeldelser. Ved avmelding etter fristen for negativ starterklæring vil startavgift  
måtte betales om det ikke kan fremvises veterinærattest. 
4  Melding til kuskene med detaljinformasjon vil bli sendt ut 28. mai til alle deltagere. 
Vær vennelig og sett på e-postadresse på anmeldelsen. De seneste oppdateringer og nyheter 
om stevnet finner du på: www.kuskeringen.no.    
5  Hvis nødvendig kan avvisning av anmeldt ekvipasje skje på geografisk basis (§ 144.6). 
6  Sekretariatet på stevneplassen åpent fra kl. 06.30 1. juni. 
7  Oppstallingsforhold: Hestene vil bli oppstallet i bokser . Boksene  er klare fra torsdag 
kveld. Boks koster kr. 700,- for hele stevnet. Kraftfor og høy må medbringes. Deltager fôrer 
alle måltider selv. Marker om du ønsker boks og ankomstdato på anmeldelsen. Husk bøtter til 
vann og mat.   
8  Innkvarteringsmuligheter: Starum internat, plass bestilles hos Live Ulven, begrenset 
antall, tlf. 454 05 564. Vi kan tilby overnatting på stevneområdet, strøm kr. 100,- per 
boenhet. Merk på anmeldelsen om du vil bo på området. Det er det ikke lov og slå opp telt på 
Starums  område.  
Kuskefest: Koldtbord på Starum hestesportsenter, lørdag 2 juni klokken 19:30. Pris: 230,- 
Påmelding ved anmeldelsen med antall personer. 
9  Forespørsler om stevnet kan rettes til: Arne Henriksen, tlf. 951 39 012 eller                                                   
Wenche Johannesen, tlf. 905 71 317. Stevneleder: Geir Solhaug. 
10 Stevnetelefon: 901 27 656 (Solhaug). 
11 Baneforhold: Dressurkjøring på grus, 40 x 80/100 m. Presisjonskjøring på grus. 
Maratonkjøring på gress, grus og noe asfalt. 
12  Teknisk delegert/OD: S. P. G. Lihaug 
Banebygger K: Geir Anton Nybråten   
Hoveddommer dressur: Hege Nybråten  
Chief Steward: Kristine Ulrichsen   
13  Medhjelpere: Stevnet er basert på hjelp fra utøverne, skriv på anmeldelsen navn og alder 
på personene som kan være disponible til og hjelpe til. Har du ikke meddelt ekstra person, vil 
du se din hest sitt navn på arbeidslistene og du må da selv stille på den fastsatte oppgaven 
noen timer. Det er ingen vanskelige oppgaver og alle vil få opplæring. 
14 Bespisning: Enkel kiosk på stevneplassen. Butikk i nærområdet. 
15 Vi minner om det nye kravet i KR om att hesteeier må selv ha med seg egne 
nummerskilter til hestene sine.  
16 Lisenser etc: Gyldig hestelisene med vaksinasjoner innført skal vises i sekretariatet før 
avlessing av hest. Hestelisens kreves i alle klasser . Rytterlisens: Lisens kreves i alle klasser.  
17 Reglement: Klassene går etter NRYFs KR I (generelt) og det aktuelle grenreglement KR 
IX  (kjøring), gjeldende fra 1. juli 2006. Siste oppdaterte versjon av reglementet og 
dressurprogrammer finnes på: www.rytter.no.                                                                 
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KLASSENE 
Klasse 1 – Lett ponni enspent. Dressur NRYF lett (T 1-2). (440+10). Ærespremier.  
Klasse 2 – Lett ponni tospent. Dressur NRYF lett (T 1-2). (440+10). Ærespremier. 
Klasse 3 – Lett hest enspent. Dressur NRYF lett (T 1-2). (440+10). Ærespremier.  
Klasse 4 – Lett hest tospent. Dressur NRYF lett (T 1-2). (440+10). Ærespremier. 
Klasse 5 – Middels ponni enspent. Dressur svensk middels 2 a (T 1-4 a). (540+10). Ærespr.  
Klasse 6 – Middels ponni tospent. Dressur svensk middels 2 a (T 1-4 a). (540+10). Ærespr. 
Klasse 7 – Middels hest enspent. Dressur svensk middels 2 a (T 1-4 a). (540+10). Ærespr.  
Klasse 8 – Middels hest tospent. Dressur svensk middels 2 a (T 1-4 a). (540+10). Ærespr. 
Klasse 9 – Vanskelig ponni enspent. Dressurprogram 7 (T 1-9). (540+10). Ærespremier.  
Klasse 10 – Vanskelig ponni tospent. Dressurprogram 7 (T 1-8). (540+10). Ærespremier. 
Klasse 11 – Vanskelig hest enspent. Dressurprogram 7 (T 1-9). (540+10). Ærespremier.  
Klasse 12 – Vanskelig hest tospent. Dressurprogram 8 (T 1-8). (540+10). Ærespremier. 
  
Maraton består av 3 etapper, A, D og E. Presisjonskjøringen bedømmes etter A0, feil og 
eventuell tid er utslagsgivende. Lett klasse kun E-etappe. 
 
TIDSPROGRAM 
Hestebesiktigelser: Første besiktigelse, lørdag kl. 07.00 – 09.00 i klasserekkefølge. Andre 
besiktigelse, lørdag før E-strekningen.  
 
Konkurransegjennomføringen: Fredag fra kl. 09.00, dressurkjøring.   
Lørdag fra kl. 10.00, maratonkjøring, i samme klasserekkefølge som dressurkjøringen. 
Søndag fra kl. 10.00, presisjonskjøring, i samme klasserekkefølge som dressurkjøringen.   
Alle klasser starter i omvendt rekkefølge fra de to foregående dager, den med dårligst resultat 
sammenlagt starter først.  
 

Velkommen til Starum! 
 

 
Godkjent: 30.03.07  Kjell Stadheim 


