
SAR´s Klubmesterskab 
Den 9. og 10. oktober 2010 

 
Juniorudvalget har hermed fornøjelsen af at invitere klubbens ryttere 
til at dyste om klubmesterskaberne 2010. Vi ved, at det er mange år 
siden det har været afholdt, men fra i år puster vi igen liv i en 
tradition som vi ved har været efterspurgt! 
 
Vi håber i vil tage godt i mod vores initiativ og ser frem til 2 dage med 
god ridning ;0) 
 
 
Husk at alle, uanset niveau, kan deltage. Øvet som uøvet, 
ung som gammel…… 
 
 
Lørdag 
 
Pony - dressur: 
Klasse 1   Opvarmningsklasse (meld til i LD1 til PRT iflg. out)  
Klasse 2   Mesterskabsklasse (meld til i LD1 til PRT iflg. out) 
 
Hest - dressur: 
Klasse 3   Opvarmningsklasse (meld til i LD1 til MA iflg. out) 
Klasse 4   Mesterskabsklasse (meld til i LD1 til MA iflg. out) 
 
Søndag 
 
Pony - spring: 
Klasse 5    Opvarmningsklasse, met. B3 (meld til i LF – MB iflg. out) 
Klasse 6    Mesterskabsklasse, met. B1 (meld til i LF – MB iflg. out) 
 
Hest - spring: 
Klasse 7    Opvarmningsklasse, met. B3 (meld til i LF – MB iflg. out) 
Klasse 8    Mesterskabsklasse, met. B1 (meld til i LF – MB iflg. out) 
 
 
 
 
 



Almindelige bestemmelser: 
 
1. DRF´s reglement er gældende, hvor intet andet er anført 
2. Stævnet afvikles indendørs på Kjeldmosegaard, Reersø 19, 4990 (www.sakskobing-

rideklub.dk) 
3. Stævnet er åbent for medlemmer af SAR. 
4. Anmeldelsesfrist er fredag den 24. september 2010. Efteranmeldelse, mod dobbelt indskud så 

længe tidsplanen tillader det.  
5. Anmeldelsesadresse: Charlotte Hannibal, Maribovej 74, 4990 Sakskøbing eller 

hannibal@hansen.mail.dk indskud indsættes på kto 1551-5641853. 
6. Indskud i opvarmningsklasserne er kr. 75,- . Mesterskabsklasserne kr. 125,-. Der kan kun 

meldes til opvarmningsklasserne såfremt man også ønsker at starte mesterskabsklassen. 
7. Der vil være mesterskabsdækken til vinderne samt rosetter til alle deltagere 
8. Klubben forbeholder sig ret til at aflyse klasser med mindre end 4 startende ekvipager. 
9. Hver rytter må max. starte 2 heste/ponyer i hver mesterskabsklasse. 
10. Reglerne for out er som følgende 

Dressur: Ekvipager udelukkes af LD1 hvis de tidligere har været placeret i LD1 eller højere 
klasser eller hvis de 3 gange har opnået 65% eller højere i LD1. Ekvipager udelukkes af LD2 
hvis de tidligere har vundet en LD2 klasse eller hvis de tidligere har været placeret i LD2 3 
gange eller hvis de tidligere har været placeret i højere klasser med min 65%. Ekvipager 
udelukkes af øvrige klasser hvis de har vundet den aktuelle klasse eller højere klasser 3 gange 
med min. 65% og/eller været placeret 3 gangen i højere sværhedsgrader med min 65%. 
Spring: For heste er gældende at man udelukkes fra en sværhedsgrad hvis ekvipagen har 
vundet en klasse i den pågældende eller højere sværhedsgrad 3 gange med 0 fejl og/eller har 
været placeret 3 gange i højere klasser med 0 fejl. For ponyer er gældende at ekvipagen 
udelukkes fra en sværhedsgrad hvis de har vundet en klasse i den pågældende eller højere 
sværhedsgrad 5 gange med 0 fejl og/eller har været placeret 5 gange i højere sværhedsgrader 
med 0 fejl.  

11. I dressur klasserne rides de forskellige programmer som én klasse der afgøres på %. I 
springning vil ponykategorier blive lagt sammen og de forskellige højder rides som én klasse. 

12. Der udnævnes kun én klubmester i hver mesterskabsklasse, hvorfor mesteren i dressur ved %-
lighed findes ved at se på den sidst afgivne karakter for en øvelse, rytteren med den højeste 
karakter bliver vinder. Er der lighed ved denne karakter, fortsættes baglæns indtil der er 
forskellighed. For springning vil det være således at er 2 ryttere lige selv efter omspringning på 
tid, tages endnu en omspringning på tid/fejl. 

13. Der kan desværre ikke tilbydes opstaldning og stalden er lukket for fremmede heste. 
14. Klubben påtager sig intet ansvar for skader på mennesker, dyr eller materiel 
15. Fremvisning af vaccinationskort samt medlemsskab skal ske ved ankomst og inden aflæsning 

af hesten.  
16. Henvendelse ang. Stævnet til Charlotte Hannibal 40159283. 
17. Der vil ikke blive udsendt program, men startslister vil ligge på klubbens hjemmeside 

www.sakskobing-rideklub.dk senest en uge før stævnet  
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