
 

Sakskøbing Rideklubs 
 

C-stævne i dressur den 10. og 11. september 2011 
Med de individuelle distriktsmesterskaber. 

 
 
Lørdag 
 
Pony: 
 

1. LB2 B max 40 point  
2. LA1 B max 40 point  
3. LA2 B max 60 point  
4. LA6 åben for alle  
5. PRI åben for alle  
6. PRM åben for alle  

 
Hest: 
 

7. LA1 A max 40 point  
8. LA2 A max 60 point  
9. LA4 A DISTRIKTSMESTERSKAB, indledende runde – kun åbent for ryttere fra distrikt 5  
10. LA6 A åben for alle der ikke har placering i sværhedsgrad 3  
11. MB0 A åben for alle der ikke har placering i sværhedsgrad 3  
12. MB1 A åben for alle  
13. MB3 A åben for alle  
14. MA0 A åben for alle  

 
Søndag 
 
Pony: 
 

15. LB2 B – fortrinsret for dem der starter distriktsmesterskab – åben for alle  
16. LA1 B – fortrinsret for dem der starter distriktsmesterskab – åben for alle  
17. LA4 B – fortrinsret for dem der starter distriktsmesterskab – åben for alle  
18. LA6 åben for alle  
19. PRI åben for alle  
20. DISTRIKTSMESTERSKAB FOR KAT III – LB2 – kun åbent for ryttere fra Distrikt 5  
21. DISTRIKTSMESTERSKAB FOR KAT II – LA1 – kun åbent for ryttere fra Distrikt 5  
22. DISTRIKTSMESTERSKAB FOR KAT 1 – LA4 – kun åbent for ryttere fra Distrikt 5  

 
 
 
 
 
 



 

Hest: 
 

23. LA2 A max 60 point  
24. LA4 A max 60 point  
25. LA6 A – fortrinsret for dem der starter distriktsmesterskab – åben for alle  
26. MB1 A åben for alle  
27. DISTRIKTSMESTERSKAB FOR HEST – LA6 (de 12 bedst placerede ekvipager fra 

lørdagens indledende runde)  
 
 
 
 
Almindelige bestemmelser: 
 

1. DRF´s reglement med seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført  
2. Stævnet afvikles udendørs på Kjeldmosegaard, Reersø 19, 4990 Sakskøbing  
3. Stævnet er åbent for alle distrikter  
4. Anmeldelsesfrist søndag den 26. august 2011. Efteranmeldelser, mod dobbelt indskud så 

længe tidsplanen tillader det. Falder betalingen senere end anmeldelsesdatoen vil 
anmeldelsen blive betragtet som en efteranmelding.  

1. Anmeldelse skal ske til Maria Stryhn, Enebærvej 9, 4990 Sakskøbing eller på mail til 
mstryhnl@yahoo.dk eller via infosport.dk  

2. Indskud i klasse 9(27) kr.300,- I klasserne 20, 21 og 22 er indskuddet kr. 150,- alle øvrige 
klasser er indskuddet kr. 100,- Indskuddet indsættes på kto 1551-0005641853 med tydelig 
angivelse af navn, hest og klasse  

3. For mesterskabsklasser er det gældende, at de afvikles efter DRF´s reglement. Se Fælles 
Bestemmelser pkt. 92, samt Dressur pt. 292 for retningslinjer.  

4. Dotering 225-175-150-150 for alle klasser udover mesterskabsklasserne. I mesterskabet for 
hest er doteringen 500 – 400 – 300 og for mesterskabet i ponyklasserne er doteringen 300- 
200 - 100  

5. Opstaldning kan ikke tilbydes  
6. Klubben forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte klasser.  
7. Klubben påtager sig intet ansvar for skader på mennesker, dyr eller materiel  
8. Henvendelse vedr. stævnet til Charlotte Hannibal 40 15 92 83  
9. Der vil ikke blive udsendt program, men startslister vil være at finde på klubbens 

hjemmeside senest 1 uge før stævnet. www.sakskobing-rideklub.dk  
10. Teknisk delegeret er Elisabeth Østergaard.  
11. Der vil være opvarmning i ridehus og på udendørs grusbane.  
12. Mesterskabsklasserne vil blive afholdt søndag eftermiddag som de sidste klasser på dagen.  
13. Lodtrækning om startsrækkefølge til mesterskaberne finder for hestenes vedkommende sted 

fredag kl. 17.00. Om søndagen afgøres startsrækkefølgende af lørdagens point, idet 
sidstplacerede ekvipage starter først. Lodtrækning til ponyernes mesterskab finder sted 
lørdag kl. 12.00.  
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