
Sakskøbing Rideklubs 
 

C-stævne i dressur den 29. og 30. januar 2011 
 

 
 
Lørdag 
 
Pony: 
 

1. LA1 B max 80 point 
2. LA2 B max 100 point 
3. LA6 åben for alle 
4. PRI åben for alle – Ærespræmie fra Saxkjøbing Sukkerfabrik 

 
Hest: 
 

5. LA1 A max 60 point 
6. LA2 A max 60 point 
7. LA4 A max 120 point 
8. LA6 A åben for alle der ikke har placering i sværhedsgrad 3 
9. MB0 A åben for alle 

 
Søndag 
 
Pony: 
 

10. LA2 B max 100 point 
11. LA4 B max 150 point 
12. PRI åben for alle 
13. PRT åben for alle 

 
Hest: 
 

14. LA2 A max 60 point 
15. LA4 A max 120 point 
16. MB1 A åben for alle 
17. MB3 A åben for alle  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Almindelige bestemmelser: 
 

1. DRF´s reglement med seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er anført 
2. Stævnet afvikles indendørs på Kjeldmosegaard, Reersø 19, 4990 Sakskøbing 
3. Stævnet er åbent for alle distrikter 
4. Anmeldelsesfrist søndag den 16. januar 2011. Efteranmeldelser, mod dobbelt indskud så 

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

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

6. Indskud pr. klasse 100,- kr. Indskuddet indsættes på kto 1551-0005641853 med tydelig 
angivelse af navn, hest og klasse 

7. Dotering 225-175-150-150 
8. Opstaldning kan ikke tilbydes 
9. Klubben forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte klasser. 
10. Klubben påtager sig intet ansvar for skader på mennesker, dyr eller materiel 
11. Henvendelse vedr. stævnet til Charlotte Hannibal 40 15 92 83 
12. Der vil ikke blive udsendt program, men startslister vil være at finde på klubbens 

hjemmeside senest 1 uge før stævnet. www.sakskobing-rideklub.dk 
13. Teknisk delegeret vil fremgå hurtigst muligt 
14. Klubben har fået dispensation mht. opvarmning idet vi kun råder over 1 ridehus. Indendørs 

opvarmning: Der vil ved klasser på bane B være 10 minutters opvarmning for hver 4. 
ekvipage på 20x40 m og resten af tiden på 20x20 m. Ryttere kan kun komme ind i ridehuset 
efter endt ridt når den bedømte ekvipage forlader ridehuset. Ved klasser på bane A vil der 
være 15 minutters opvarmning for hver 4 ekvipage. Der vil også være mulighed for 
opvarmning udendørs. 
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