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Urup Damgårds Kæpheste Påske stævne 

Der dystes i Kæpheste-spring og dressur, når børnene og deres kæpheste skal til stævne på Urup Damgård. 

Det er muligt for alle at deltage, hvis bare man har en kæphest (eller enhjørning). Alle ryttere får en flot 

roset med hjem, som deles ud sidst på dagen. 

På konkurrencedagen vil der være opsat en konkurrencebane i ridehallen. Foruden selve 

konkurrencebanen vil der også være plads til sjov og kæphestehygge i "Rytter-hyggen". Her kan børnene 

strigle deres heste, øve sig i at flette manen, lege på den lille kæpheste-games bane og nyde en let 

forplejning (kaffe/te/juice/kage) i vores lille tillids-café       

Afvikling af spring - Klasserne inddeles ift. springenes højde og der rides på tid. Hurtigste rytter igennem 

banen vinder. En nedrivning giver 2 sekunder tillagt rytterens tid. Hvis rytteren rider fejl i banens 

rækkefølge og/eller undlader et spring bliver der tillagt 6 sekunder til rytterens tid. Der er mulighed for at 

stille op i følgende klasser:  

• 20 cm med hjælper (vi har lavet en klasse for de mindste, hvor det er tilladt at have en hjælper med 

på banen til at holde i hånd, huske rækkefølgen og hvad rytteren kan have brug for undervejs)  

• 20-30 cm  

• 30-40 cm  

• 40-50 cm 

Afvikling af dressur - Der afvikles følgende klasser i dressur (se programmer på de næste sider): 

• Let dressurklasse – hold (klassen er tiltænkte de mindre børn, som ikke kan huske et program på 

egen hånd. Her rides på en række efter en for-rytter og alle får en deltagerroset – der gives ikke 

point af dommeren i denne klasse) 

• Let dressurklasse 

• Svær dressurklasse 

Tilmelding sker ved at sende en mail til info@urup-damgaard.dk. Her angives navn på rytter og kæphest 

samt hvilke/hvilken klasse man ønsker at deltage i. I spring kan hver rytter tilmelde sig maks. 2 klasser og i 

dressur 1 klasse. Maks 20 starter til stævnet. 

Pris for deltagelse er 80 kr. pr. klasse, som man stiller op i.  

Eftertilmelding kan ske på dagen så længe der er ledige pladser i den/de pågældende klasser. 
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Program: Let dressurklasse (både hold og eneridning) 

1 Indridning ad midterlinjen i skridt, parade og hilsen ved X. 

 
2 Frem i skridt, ud på højre volte, overgang til trav ved M og skråt igennem. 

 
3 Lille cirkelvolte ved B i trav. 

 
4 Slangegang i 3 buer fra C til A i trav, ved A overgang til skridt. 

 
5 Skråt igennem ved F i skridt. 

 
6 Ved A rid i skridt ad midterlinjen og afslut program ved X.  

 
 

  



Urup Damgård  
Kæpheste Påske Stævne, april 2023 

3 
 

Program: Svær dressurklasse 

1 Indridning ad 
midterlinjen i skridt, 
parade og hilsen ved X. 

 

 7 Ved C overgang til skridt, 
lille cirkelvolte ved E. 

 
2 Frem i trav, ud på højre 

volte. 

 

 8 Ved A overgang til trav. 
Skråt igennem ved F og 
skridt til galop – changér 
galoppen. 

 
3 Stor cirkelvolte ved A. 

 

 9 Ved C overgang til skridt, 
rid ad midterlinjen ved A 
og afslut program ved X. 

 
4 Skråt igennem ved K, 

schenkelvigninger i trav. 

 

    

5 Ved C overgang til skridt 
og skråt igennem ved H. 

 

    

6 Ved A overgang til 
galop, over midten ved 
E. Ved X laves galop 
piruette. Herefter frem i 
galop og ud på venstre 
volte. 

 

    

 


