
Samarbejde på tværs af Lolland! 
 
Lollands Sportsrideklub og Sakskøbing Rideklub satser på samarbejde på tværs af Lolland, og 
inviterer derfor ryttere til at deltage i Sydhavscup som afvikles over 2 D-stævner i foråret og 
sommeren 2012.   
 
Sydhavscup tager sit udgangspunkt i netop samarbejde på tværs, og cuppen er derfor udskrevet som 
bla. en holdturnering, hvor 3 eller 4 ekvipager fra samme klub dyster sammen og derved styrker 
sammenholdet og samarbejdet i den enkelte klub. Denne form for konkurrence håber 
stævneledelsen naturligvis også gør, at der til begge stævner vil være massere af ryttere, god 
stemning og opbakning til holdene. 
 
Der vil desuden være en individuel cup, således at man både kan starte hold og individuelt eller blot 
vælge en af delene. Cuppen afvikles i såvel spring som dressur. Uanset hvilken disciplin man 
vælger, vil det være sådan, at resultaterne fra 1. stævne i SAR den 19. og 20. maj 2012 videresendes 
til LSP og tæller med i den samlede pointsum. I dressur vil det derfor være % sammentælling for 
begge stævner der vil afgøre placeringsrækkefølgen, hvorimod i spring vil man tage både sine fejl 
og sin tid med til 2. afdeling. 
 
Vinderne af Sydhavscup vil derfor først blive fundet og fejret behørigt ved stævnet i LSP den 14. og 
15. juli 2012. I forbindelse med stævnet vil der blive indbudt til rytterfest. 
 
Stævnerne omkring Sydhavscup vil tage en lidt anderledes form end vanlige stævner, idet der ikke 
er udskrevet så mange klasser. Til gengæld kan alle komme til start, da man melder til i den højeste 
klasse man har været placeret i. 
 
Endvidere vil LSP og SAR forsøge sig med deciderede 4- og 5 års klasser til stævnerne. Vi synes, 
at ryttere med unge heste også skal have mulighed for at prøve stævnesituationer af inden man 
melder til ”de rigtige” 4 og 5 års klasser som afholdes ved C- og B stævner. 
 
Proprositioner vil være at finde på Distrikt 5 hjemmeside, såvel som LSP og SAR´s hjemmesider 
snarest. 
 
Vi håber naturligvis, at rytterne i distrikt 1- 5 vil tage godt imod initiativet, og at vi derfor kan 
fortsætte samarbejdet med Sydhavscup ud i fremtiden. 
 


