
Løvfalds Keppni 2018 – Information
Nu skal vi kun sove 5 gange mere – så er der Løvfaldskeppni! :-D

Vi glæder os for vildt til at byde jer alle sammen velkommen til årets sidste event. Der er fyldt helt 
op og vi er super glade for den store opbakning – det gør det så meget sjovere at bruge sin fritid 
på alt det dersens arrangeren!

Det betyder at klasserne er fyldt helt op og vi får den fulde effekt af at være mange på banen. Men 
det betyder så også at vi skal huske at tage godt hensyn til hinanden! Det er jeg sikker på I nok 
skal klare – for vi er jo alle med for at få en sjov og hyggelig dag.

Hermed lidt praktisk information og lidt om klasserne.

Tjek In
Hvis ikke man har bestilt boks, kan man lave en fold nede på området der ligger til
højre, når man kommer fra Feldballe. Det er det samme område vi plejer at bruge til
stævner, så jeg tænker de fleste af jer kender det – ellers spørg løs.

Når I er ankommet skal I melde jer oppe i hallen for at få jeres startnummer. Vi sidder på rampen 
udenfor rytterstuen.
Hvis I har bestilt boks, får I jeres boks tildelt af os der. Der er lavet fast boksplan, som ikke må 
fraviges.
I må køre ind i gårdspladsen for at læsse af og på, men der må ikke parkeres i gården. Der er 
parkeringsplads nede ved ovalbanen eller ved foldområdet. 
Trailere skal stilles ved trailer P i bunden af foldområdet, nærmest hallen.  

Alle bokse og folde skal gøres rene når I forlader området. Boksene muges ud så alt vådt samt 
prutter fjernes. På foldene skal alle klatter fjernes – de må smides ind i buskene bag foldene.

Opvarmning foregår på grusvejen eller i hallen på det tidspunkt, der er fastsat i programmet. Det 
ikke tilladt at bruge ovalbanen.

Caféen i rytterstuen er åben hele dagen og her kan købes både morgenmad og frokost, samt gode
drikkevarer, snacks, snolder og hjemmebag. Så I kan trygt lade madpakken blive hjemme og støtte
op om klubbens café! :-)

Rygning er forbudt i alle indendørs arealer.

KLASSERNE
Vi rider klasser på 2 forskellige niveauer, idet øvede er slået sammen med videregående. 
Selv klassen afvikles ved at alle startende i klassen rider på banen samtidigt. I tøltklasserne viser 
alle tølt og i gangartsklasser vises 4 gangarter. Der vises ikke pas.

I skal ikke ride et specielt program, men viser blot hesten i den/de gangarter og tempi, hvor den 
viser sig bedst. Husk at skridt også er en gangart. ;-)

Bliver hesten lidt træt i tølt klassen, så kan der skridtes…. Men det er selvfølgelig bedst for 
bedømmelsen, hvis I tølter – og der er pauser mens dommerne voterer.

Ved klassens start vises hesten på begge volter ( vi starter altid på venstre) og derefter sorteres de
første 3 ekvipager fra. Herefter sorteres 3 heste fra på hver viste volte indtil der er 5 heste tilbage. 



Disse heste rider så finale på begge volter, hvorefter dommerne placerer dem indbyrdes. 
Rækkefølgen offentliggøres til præmieoverrækkelsen sidst på dagen.

Stævnet går ud på at finde den hest, der bare ser ud til at have en fest og som virker som en dejlig 
hest at ride på. Det er derfor ikke nødvendigvis hesten med de største benløft eller højeste 
samlingsgrad, der render med titlen.

Hvis man bliver presset af de mange heste på banen eller føler sig stresset, er det tilladt kortvarigt 
at ride ind på midten. Dog uden at ride dommerne ned – det er ikke godt for jeres Goodwill i 
konkurrencen ;-)

I begynderklassen må de helt unge ryttere have en hjælper med i hallen. Disse skal dog befinde 
sig inde på midten og må ikke gå ud i sporet. Hvis ønsker at bruge hjælper, skal I lige sige det ved 
tjek in.

HALLOWEEN
I denne klasse bedømmes udklædningen, fantasien og temaet. 
Her sorteres ikke nogn fra, men der rides i lang tid! 5 minutter på hver volte, mens dommerne 
finder deres 5 favoritter, som der placerer indbyrdes. Der er valgfri gangarter (undtagen pas).
Dommerne rangerer rytterne 1-5, men der skal også findes en publikums favorit. Dette
sker ved SMS afstemning på dagen.
Både dommernes og publikums vindere afsløres ved præmieoverrækkelsen.

Hvordan rides klasserne?
Først er der ca. 15 minutters opvarmning i hallen. Alle starter på venstre volte og når
halvdelen af tiden er gået, giver speakeren besked og alle skifter volte.

Når klassen starter bliver man kaldt ind af speakeren og alle rider ind på venstre volte.
Når alle er på banen gives ”go” for at ride og man rider nu 3 minutter i gangartsklasser
og 2 min i tøltklasser. Herefter skiftes volte og der rides 3 eller 2 minutter på højre volte.
På speakerens kommando tages hestene ned i skridt og der skidtes for lange tøjler, mens
dommerne voterer.

Efter endt votering skal 2-3 ryttere forlade hallen og der skiftes volte og der rides nu 2 min 
gangart / 1 minut tølt, hvorefter der igen skridtes indtil voteringen er overstået. 
Dette gentages til der er 5 ryttere tilbage. 
Til sidst rider de 5 tilbageblevne ryttere finale på begge volter, hvorefter dommerne placerer dem 
indbyrdes. Rækkefølgen offentliggøres til præmieoverrækkelsen sidst på dagen.

Vi har ikke nogen decideret hjælperplan til dette stævne – men vi håber alle vil være med til at 
hjælpe med at sørge for at der løbende samles klatter op i hallen og at der er en ledvogter ved 
lågen til hallen, ligesom I meget gerne må hjælpe os med at holde toiletterne rene. Der er kun os 
frivillige til at rydde op efter os alle, så det vil hjælpe os rigtig meget hvis I løbende holder det rent 
og pænt.

Vi glæder os til en hyggelig dag på Birkegaarden. :-)

Med venlig Jökull Stævneudvalg
Stævneleder
Bettina Vestergaard – 6170 9330

OBS!
Vær med i vores græskar bedømmelses konkurrence!
Medbring dit Halloween græskar – så sætter vi det op og pynte til stævnet. 
Alle græskar får et nummer og publikum kan løbende stemme på dem. Det vindende græskar 
præmieres ved præmie overrækkelsen.
Fortæl os om du har et græskar med ved Tjek In. :-)


