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D-stævner i dressur og spring 
D. 19-20 maj og 14-15 juli 2012 

 
 
 
Lørdag: 
 
Kl. 1. 4-års gangartsklasse 
 
Kl. 2. FEI indledende for 5-års. 
 
Kl. 3. opvarmning pony (man tilmelder min. den højeste klasse ponyen er placeret i) 
 
Kl. 4. opvarmning hest ( man tilmelder min. den højeste klasse hesten er placeret i) 
 
Kl. 5. Sydhavscup Individuel pony (man tilmelder min. den højeste klasse ponyen er 
placeret i, dog min LC1). Ærespræmie: stort billede på lærred taget af Palle Thilqvist, 
CTfoto under stævnet. 
 
Kl. 6. Sydhavscup Individuel Hest ( man tilmelder min. den højeste klasse hesten er 
placeret i, dog min LC1). Ærespræmie: stort billede på lærred taget af Palle Thilqvist, 
CTfoto under stævnet. 
 
Kl. 7. Sydhavscup Holdturnering hold dressur hest/pony ( man tilmelder min. den 
højeste klasse hesten/ponyen er placeret i). Ærespræmier: dækkener. 
 
Søndag: 
 
Kl. 8. Opvarmning pony, ej kategori delt, metode B3 ( man tilmelder min, den højeste 
højde ponyen er placeret i) 
 
Kl. 9. Opvarmning hest, metode B3 ( man tilmelder min, den højeste klasse hesten er 
placeret i) 
 
Kl. 10. Sydhavscup Individuel pony, metode B3 (man tilmelder min, den højeste 
klasse pony er placeret i). Ærespræmie: stort billede på lærred taget af Ctfoto under 
stævnet. 
 
Kl. 11. Sydhavscup Individuel hest, metode B3 ( man tilmelder min, den højeste 
klasse hesten er placeret i). Ærespræmie: stort billede på lærred taget af Ctfoto under 
stævnet. 
 
Kl. 12. Sydhavscup Holdturnering, metode B3 ( Kat 3+2 60 cm, kat 1 70 cm, hest 90 
cm, hest der har startet 115 cm eller højere starter  110 cm). Ærespræmier: dækkener. 

 



 

 
 
Almindelige bestemmelser: 
1.  DRF’s reglement med seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført.  
2.  Stævnet er åbnet for distrikt 1-6. 
3.  Stævnet d. 19.-20 maj afholdes udendørs på Kjeldmosegaard, Reersø 19, 4990 
 Sakskøbing.  
 Stævnet d. 14.-15 juli afholdes udendørs på Halmtofte, Gammelbyvej 15, 
 4900 Nakskov.  
4.  Anmeldelsesfrist SAR: 3. maj 2012. 
 Anmeldelsesfrist LSP: 1 juli 2012. 
 Efteranmeldelser mod dobbelt indskud såfremt tidsplanen tillader det. Falder  

betalingen senere end anmeldelsesfristen, vil anmeldelsen blive betragtet som 
en efteranmeldelse. 

5.  Anmeldelsesadresse SAR: Maria Stryhn Enebærvej 9, 4990 Sakskøbing, 
mstryhnl@yahoo.dk Kontonr: 1551 0005641853. 

 Anmeldelsesadresse LSP: Hanne Brebøl Thorsen, Gammelbyvej 15, 4900 
 Nakskov. lollandssportsrideklub@hotmail.com. Kontonr: 0693 2900002559 
 Anmeldelser skrives på DRF blanket og SKAL VÆRE VEDLAGT 
 INDSKUD.  
 Indskud skal indbetales de respektive konti. 
 Skriv som meddelelse til modtager: “Indskud - dit navn”.  

Netbankkvitteringen skal være vedlagt anmeldelsen/vedhæftet mailen 
med anmeldelsen.  

6.  Indskud: Cup-klasser 100,-,  Øvrige klasser 80,-.  
7. Klubberne forbeholder sig ret til at aflyse klasser med for få tilmeldte.  
8. Stævnet er et sløjfestævne, men i Sydhavscups vil der være særlige præmier,   

se under klasserne. Ærespræmier uddeles først ved stævnet i LSP. 
9. Henvendelse vedr. stævnerne. 
 SAR: Maria Stryhn mstryhnl@yahoo.com 
 LSP: Hanne Brebøl Thorsen: halmtofte@hotmail.com 
10.  Der kan tilbydes opstaldning i meget begrænset omfang.  200,- pr påbegyndt                  

døgn (00-24) 
11.  Program kan ses på www.sakskobing-rideklub.dk og
 www.lollandssportsrideklub.dk en uge før stævnestart. 
 
12.  Sydhavscup i dressur individuelt udregnes på følgende måde: 

Procenterne fra første og andet stævne sammenlægges og udgør det 
samlede resultat. 

 Sydhavscup i dressur hold udregnes på samme måde dog tæller kun 
holdets 3 bedste resultater.  

 Et hold består af 3 eller 4 ekvipager, dog må samme rytter gerne starte 
flere heste/ponyer på samme hold.  

 Et hold kan bestå af enten hest, pony eller et mix. 
 
13. Sydhavscup i spring individuelt udregnes på følgende måde:  
 Fejl og tid fra første og andet stævne sammenlægges og udgør det 

samlede resultat. 
 Sydhavscup i spring hold udregnes på samme måde dog tæller kun 

holdets 3 bedste resultater.  
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 Et hold består af 3 eller 4 ekvipager, dog må samme rytter gerne starte 
flere heste/ponyer på samme hold.  

 Et hold kan bestå af enten hest, pony eller et mix. 
 
14. SAR; springning på græs, opvarmning på grus. 
 LSP; springning på grus.  
15.  Palle Thilqvist, CTfoto vil være til stede og tage billeder under begge stævner. 
16. Rytterfest lørdag aften d. 14 juli. I cafetutten, Sakskøbing rideklub. 

Nærmere info følger i programmet. 


