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Elevdressurstævne 
Stævne 1 af 2 i Klubmesterskab 2020 

 

Søndag den 18.10.2020 

På Egholm Ridecenter 

 

For alle SRV elevryttere 
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Propositioner – Søndag den 18.10.2020: 

Rideskole Pony 
Klasse 01a: LD1/2  u. 10 år (bane B) Klasse 01b: LD1/2 fra 10-16 år (bane B) 
Klasse 02: LC1/2/3 (B bane) Klasse 03: LB1/2/3 (B bane) 
Klasse 04: LA1/2  (B bane) 
 
Rideskole Hest 
Klasse 05: LD1/2  (B bane) Klasse 06: LC1/2/3 (B bane) 
Klasse 07: LB1/2/3 (B bane) Klasse 08: LA1/2  (A bane) 
 
Privat Pony 
Klasse 09: LD1/2  (B bane) Klasse 10: LC1/2/3 (B bane) 
Klasse 11: LB1/2/3 (B bane) Klasse 12: LA1/2  (B bane) 
 
Privat Hest 
Klasse 13: LD1/2  (B bane) Klasse 14: LC1/2/3 (B bane) 
Klasse 15: LB1/2/3 (B bane) Klasse 16: LA1/2/3/4 (A bane) 
Klasse  17: MB0   (A bane) 
 
Alle klasser rides på procent. 
I klasser med 3 eller færre deltagere, følges retningslinjerne beskrevet i ”Klubmesterskab 
2020 retningslinjer” som blev gennemgået på generalforsamlingen den 8. marts 2020. 
Retningslinjerne kan også findes på SRV’s hjemmeside. 
 
Dette stævne er nr. 1 ud af 2 elevdressurstævner, der vil danne grundlag for uddelingen af 
klubbens dressurpokaler 2020 i form af indsamlede point. 
 
Stævnet rides indenfor.  
 
Opvarmning: 
For klasse 01 – 15 kan opvarmning foregå indenfor på en cirkelvolte 20x20 eller udenfor. 
For klasse 16 og 17, kan opvarmning foregå indenfor, indtil klasserne starter, herefter 
opvarmes der udenfor. 
 
Stævnetøj: 
Der er ikke krav om stævnetøj. Der skal blot rides i en mørk trøje eller klubtrøje samt med 
en sikkerhedsgodkendt ridehjelm. 
 
Klubben hæfter ikke for tyveri. Al færden på stævnepladsen foregår på eget ansvar. 
 
Cafeteria: Vil som altid stå klar med lidt mad og drikke. 
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Regler for udklasning: 
 
Ekvipagen udelukkes, hvis den har været placeret 5 gange, har vundet 3 gange i det 
pågældende program eller har vundet et højere program. 
Elevryttere udelukkes fra LD1 med hjælper, hvis de tidligere har vundet klassen. 
Disse regler vil blive håndhævet for fair konkurrence. 
 
 
 

Tilmelding: 
 
Kl. 1a og 1b – LD1/LD2 - Rideskole pony tilmeldes via nedenstående blanket. 
 
 
Alle andre klasser tilmeldes via DRF GO 
https://go.rideforbund.dk/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00037687 
Dette da vi skal følge de regler som DRF har opstillet, for alle stævner i Danmark. 
 
E-klasser kræver ikke rytterlicens 
D-klasser kræver rytterlicens 
 
Priserne på DRF GO er for rideskoleklasserne inklusive leje af hest/pony. 
Tilmeldingsgebyr pr. start inkl. lån af rideskolehest/-pony  130,00 Kr. 
Tilmeldingsgebyr pr. start på egen hest/pony 80,00 Kr. 
  
Har du brug for hjælp til tilmelding kan du kontakte: 
  
Anja Hagelberg 24657063 info@anjahagelberg.dk, 
Gitte Brink 20764612 gitte.Brink@dk.toyota-industries.eu  
Caitlin Graham-Pedersen 24224220 caitlingraped@gmail.com 
 
 
Anmeldelsesfrist er senest søndag den 11. oktober 2020 og stævnet afvikles ikke med 
under 40 starter.  
 
 
Ved overskridelse af tilmeldingsfrist, vil efteranmeldelse koste: 
Rideskolehest/-pony      175 kr. 
Privat hest/pony      135 kr. 
  

https://go.rideforbund.dk/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00037687
mailto:info@anjahagelberg.dk
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Klubmesterskab 2020 dressur: 
 

For alle E-stævner som er en del af klubmesterskabet, uddeles en præmie. 
 
Ekskluderet fra mesterskabet er rideskole pony LD1 m. hjælper. 
 
Alle øvrige klasser er inkluderet, LD - rideskole pony uden hjælper, vil være opdelt i 
over/under 10 år. 
 
Er der under 3 starter tæller klassen ikke med i mesterskabet, rytteren kan uden beregning 
ændre til en anden klasse – i henhold til ”Regler for udklasning” som beskrevet i 
propositionerne. 
 
Klassen skal være repræsenteret mindst 2 gange for at tælle med i mesterskabet. 
 
En ekvipage optjener point på følgende måde til klubmesterskabet 2020: 
 
Der gives 1 point for stævnestart 
Der gives 3 point for en 1. plads 
Der gives 2 point for en 2. plads 
Der gives 1 point for en 3. plads 
Der gives 0,5 point for øvrige placeringer 
 
Hvis der opnås lige mange point, så er det procenten, som er afgørende.  
 
Ved deltagelse i rideskoleklasserne i LD er det rytteren, som optjener point. 
 
Ved deltagelse i rideskoleklasser fra LC og opefter samt i privatklasserne er det ekvipagen, 
som optjener point. 
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Tilmelding til stævne søndag den 18.10.2020 
KL. 1a og 1b (LD1 og LD2) 

 
 
Rytterens navn: _____________________________________________________________ 
 
 
Hestens/ponyens navn: _______________________________________________________ 
 
 
Rideskole pony:  
 
Sæt X 
 
Klasse 01a, under 10 år – LD1                   LD2  Ønsker hjælper 
 
Klasse 01b, over 10 år – LD1                     LD2 Ønsker hjælper 
 
 
Betalt ved tilmelding kontant:                  Betaler på stævnedagen 
 
Overført til Reg.nr. 2670 - konto: 6270 576 948/MobilePay 12717 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Hjælp til stævnet: Navn + Tlf.nr. ____________________________ 
 
 
Jeg eller mine forældre vil gerne være behjælpelige dagen før stævnet med klargøring – 
eller på stævnedagen. 
 
 
Alle opgaver efter behov  Dagen før Stævnedagen 
 
 
 
Ønsket opgaver _______________________________________________________ 


