
                                                                                                            
 

Dansk Køreselskab og Kalundborgegnens Køreforening inviterer til Dressurcup og Topcup 

Søndag d. 11. august 2019 

På banerne ved Mørkøv skole  

Proportioner for Dressurcup og Topcup iht. Gældende reglement 2019 

Generelt: 

 Der skal parkeres på græsarealet bag Netto, Ringstedvej 27, 4440 Mørkøv. Der må IKKE parkeres på 
grus-arealet ved siden af Netto og heller ikke ved hallen, overfor skolen. 

 Når man har spændt for, kører man over skovvejen, og drejer ned til højre på banerne lige før 
skolen, som ligger på Skamstrupvej 18. der vil være opsat skilte. Da der er 400-500m fra parkering 
til banerne, kan det være en god ide at have cykler med, når man skal gå bane. 

 Der er toiletter ved spejderhytten, som ligger til venstre, for enden af parkeringsarealet. 

 Der er mulighed for køb af pølser, øl, vand og kaffe. 

 Ved start af begge Cup’er køres dressur før keglekørsel. Der tages hensyn til kuske der kører med 
samme vogn/ekvipage, groomer for hinanden etc. såfremt dette oplyses ved tilmelding. 
Starttiderne tilpasses i det omfang det er muligt.  

 Banerne er åbne min. en time før start, samt i pauserne. Nye ekvipager, som ikke har startet før i 
år, skal til forspændingskontrol og have målt vognbredde senest en halv time før dressur start.   

 Vær opmærksom på ændringer i Top Cup Regler 2019 og Dressur Cup Regler 2019.  

 DKS og KEKF påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom, der måtte opstå. Vi forventer, 
at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv, sin/sine heste og sit køretøj.  

Kuskelicens: der skal være betalt kuskelicens for at starte. Læs mere på: 
www.koereforbund.dk/kuskelicens 

Mangler du ID nr.? kontakt Gyda: gyda_andersen@mail.tele.dk  

Har du ID nr? Så send din tilmelding som vedhæftet fil til: margidutti@gmail.com 

Starter du to ekvipager, bedes du sende to tilmeldinger!  

Startgebyr 150 kr. / børn 75 kr. for hver enkelt start.  

Tilmelding er først gældende når indbetaling er modtaget på KEKF’s konto i Nordea, Reg. 2190 
Kontonummer: 6889207076. HUSK ID nr. og NAVN. Efteranmeldelse, kun mod dobbelt startgebyr. 

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 4. aug 2019  

Program og startliste udsendes på mail og facebook  

Eventuelle spørgsmål: Henvendelse til Margit Mortensen tlf. 61330804 eller Janna Eliasen tlf. 23241363 

Vi glæder os til at se Jer alle sammen  

Med venlig hilsen DKS og KEKF 
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