
 

 

 

SPORTSRIDEKLUBBEN VALLENSBÆK  

BESTEMMELSER FOR KLUBMESTERSKAB DRESSUR 

HESTE-PONYER-RIDESKOLERYTTERE 

 
 

 

REGLER FOR DELTAGELSE I KLUBMESTERSKABET: 

➢ Aktivt medlemskab de seneste 3 måneder. 

➢ Rytteren kan kun starte klubmesterskab for 1 klub i indeværende år. 

➢ Ponyryttere må deltage i både klubmesterskabet for ponyer og klubmesterskabet for 

heste, såfremt de kan starte både på en hest og pony. 

➢ Rideskoleryttere som er medlem af SIV må deltage i både klubmesterskabet for 

ponyer/heste og i rideskoleklubmesterskabet. 

➢ For at deltage i rideskoleklubmesterskabet skal rytteren være tilmeldt et hold på  

Vallensbæk Kommunale Rideskole. 

➢ En ekvipage må dog kun deltage i eet klubmesterskab i hver disciplin per år. Ønsker en 

rideskolerytter at deltage både i "det almindelige klubmesterskab" og i 

rideskoleklubmesterskabet, skal det være på 2 forskellige heste/ponyer. 

➢ Ryttere som starter for SIV, eller har hest/pony opstaldet på VRC, skal min. hjælpe 2 

timer ved stævnet. 

 

KLUBMESTERSKABSKLASSER: 

Klubmesterskabet afvikles i valgfrie klasser 

➢ Hest:  Min. LB1A max. MB3 sværhedsgrad 3 

➢ Pony:  Min LB1B max. LA5B  - LA6 (sværhedsgrad 4-5) PRI (sværhedsgrad 5) PRM 

(sværhedsgrad 6) 

➢ Rideskole, hest - pony: Min.  LC2 max. LA2 der kan rides både på B-bane  A-bane 

 

OUT: 

DRF s OUT-regler er glædende 

➢ Rideskolerytterne udelukkes hvis de har vundet klassen 3 gange eller vært placeret 1 

gang i  højere klasser ved E-D stævner 

➢ Hvis der i propositionerne er begrænsninger på antal starter, har SIV ryttere, der 

ønsker at deltage i klubmesterskabet, fortrinsret. 

➢ Derudover må en ekvipage ikke starte lavere end 2 klaser under den højeste klasse 

ekvipagen har deltaget i. 

➢ En ekvipage, der har kvalificeret sig til et individuelt DM må IKKE starte klubmesterskab 

i den pågældende disciplin i indeværende år samt de 2 efterfølgende år. 

 

 

INDSKUD: 

➢ Klubmesterskab heste/ponyer: Kr. 200,- efteranmeldelse kr. 300,- 

➢ Klubmesterskab rideskole heste/ponyer: Kr. 100,- efteranmeldelse  kr. 150,- 

 



 

 

TILMELDING OG AFVIKLING: 

Tilmelding via DRF-GO 

➢ Der er INGEN lodtrækning, startrækkefølgen tildeles elektronisk 

➢ Der er ikke tilladt at ride med bandager i dressurmesterskaberne 

➢ Der skal være mindst 3 tilmeldte ekvipager i hver afdeling for at mesterskabet afvikles 

➢ En ekvipage skal deltage i begge afdelinger i mesterskabet for at blive placeret 

➢ Mesterskabsklasserne dømmes af 2 autoriserede dressurdommere 

 

KLUBMESTERSKABET FOR HESTE & PONYER: 

➢ Mesterskabet afvikles over 2 dage. Første afdeling 1. dag, anden afdeling 2. dag, i 

slutning af året 

➢ En hest/pony må kun startes en gang pr. dag i en mesterskabsklasse 

➢ En rytter må kun starte 2 heste i første afdeling, men kun 1 hest i anden afdeling  

➢ En rytter der starter 2 heste, skal vælge, hvilken hest rytteren ønsker at ride i anden 

afdeling. Dette skal meddeles sekretariatet umiddelbart efter første afdelings afslutning. 

➢ Alle rider mod hinanden - uanset  klasse (sværhedsgrad). Placeringsrækkefølge findes 

efter højest %-sum. 

➢ Alle ekvipager går videre fra første afdeling til anden afdeling. 

➢ En ekvipage skal deltage i begge afdelinger for at blive placeret i mesterskabet. 

➢ Resultaterne, % sum, fra de 2 afdelinger lægges sammen og udgør 

placeringsrækkefølgen i FINALEN, mesterskabsklassen.  

➢ Der er altid 3 placeringer uanset antal starter. 

➢ Ved lige placering blandt de 3 første placerede ekvipager, er det resultatet i anden 

afdeling der er afgørende, den ekvipage med det bedste resultat, vil således være 

vinder.  Er der fortsat lige placering, er det summen af de 2 dommeres karakterer  for 

samlet indtryk i anden afdeling  der er gældende. Er der fortsat lige placering, er det 

overdommerens (C) resultat for hele programmet  der er  gældende. Er der fortsat 

ingen afgørelse, er ekvipagerne lige placeret. 

 

KLUBMESTERSKABET FOR RIDESKOLEHESTE/PONYER: 

➢ Mesterskabet afvikles kun over en dag, fortrinsvis søndag, i slutningen af året. 

➢ Leje/lån af rideskoleheste/ponyer aftales med kontoret/rideskoleunderviseren. 

➢ En rytter må kun starte en gang i mesterskabet, der må kun rides eet program pr. 

ekvipage i denne klasse. 

➢ Alle rider imod hinanden - uanset klasse og sværhedsgrad, placeringsrækkefølgen 

findes efter højeste %sum,  

➢ Ønsker en rideskolerytter at deltage i både i det almindelige klubmesterskab og i 

rideskolemesterskabet, skal det være med 2 forskellige heste/ponyer. 

➢ Ved lige placering blandt de 3 første placerede ekvipager, er det summen af de 2 

dommeres samlet indtryk der er gældende. Er der fortsat lige placering er det 

overdommerens (C) resultat for hele programmet der er afgørende. 

 

 

 

 

 



 

 

ROSETTER OG PRÆMIER: 

RIDESKOLEKLUBMESTERKABET: 

Alle placerede ekvipager modtager en KLUBMESTERSKABSROSET 

➢ De 3 først placerede ekvipager modtager en SIV-plaquette 

➢ pladsen modtager et gavekort på kr. 150,- 

➢ pladsen modtager et gavekort på kr. 125,- 

➢ pladsen modtager et gavekort på kr. 100,- 

➢ Vinderen modtage et gavekort på. kr. 200.- 

➢ Vinderen får en pokal ved den efterfølgende generalforsamling 

 

HESTE OG PONYER: 

Der uddeles almindelige SIV-rosetter til de placerede ekvipager i 1. afdeling  

Resultatet fra 1. og 2. afdeling  sammenlægges og udgør resultatet i FINALEN (der uddeles 

kun rosetter i 1. afdeling). 

Alle placerede ekvipager modtager en KLUBMESTERSKABSROSET 

➢ De 3. første placerede ekvipager modtager en SIV-plaquette 

➢ Vinderen  modtager et æresdækken med broderi (SIV - Klubmester Dressur - årstal) 

➢ pladsen modtager et gavekort på kr. 300,- 

➢ pladsen modtager et gavekort på kr. 250,- 

➢ pladsen modtager et gavekort på kr. 200,- 

➢ Vinderen får en pokal ved den efterfølgende generalforsamling 
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