
ROSKILDE RIDEKLUBS KLUBMESTERSKAB I 
DRESSUR 2020 

I 2020 kåres der én samlet klubmester for både privat heste, privat ponyer 
samt elevskoleponyer.  

 

Regler for deltagelse i klubmesterskabet:  
• Rytteren skal have haft aktivt medlemskab i tre måneder 
• Rytteren kan kun starte klubmesterskab for én klub i indeværende år. 
• DRF s OUT-regler er glædende. En ekvipage må ikke starte lavere end 2 klasser 

under den højeste klasse ekvipagen har deltaget i, i indeværende år.  
• Alle der starter i klubmesterskabet skal mindst hjælpe 3 timer til hvert stævne.  

 

Klubmesterskabsklasser:  
Klubmesterskabet afvikles i følgende valgfrie klasser:  

• Hest: Min. LC1, Maks. MB3.  
• Pony: Min. LC1, Maks. PRM.  

 

Indskud:  
• Pr. afdeling: Kr. 120,-. Efteranmeldelse: Kr. 170,-.  

 

Tilmelding og afvikling:  

• Tilmelding via. GO 
• Der er INGEN lodtrækning, startrækkefølgen tildeles elektronisk 
• Der skal være mindst 5 tilmeldte ekvipager i hver afdeling for at mesterskabet 

afvikles 
• En ekvipage skal deltage i begge afdelinger i mesterskabet for at blive placeret 
• Mesterskabsklasserne dømmes af en autoriserede dressurdommer 

 

 

 



Klubmesterskabet for ryttere på privat pony eller hest:  

• Mesterskabet afvikles over to afdelinger. Første afdeling d. 18. april og anden 
afdeling d. 29. august. Det endelige klubmesterskab afgøres efter anden afdeling er 
redet.  

• En hest/pony må kun startes en gang pr. afdeling i klubmesterskabsklassen 
(elevskoleheste må gerne starte 2 gange, men med 2 forskellige ryttere).  

• En rytter må gerne starte 2 heste i første afdeling, men kun 1 hest i anden afdeling. 
Rytteren der starter 2 heste, skal vælge, hvilken hest rytteren ønsker at ride i anden 
afdeling. Dette skal meddeles sekretariatet umiddelbart efter første afdelings 
afslutning. 

• Alle rider mod hinanden - uanset klasse (sværhedsgrad). Placeringsrækkefølge 
findes efter højest %-sum. 

• Alle ekvipager går videre fra første afdeling til anden afdeling. 
• En ekvipage skal deltage i begge afdelinger for at blive placeret i mesterskabet. 
• Det samlet resultat (% summen fra de 2 afdelinger lagt sammen) udgør 

placeringsrækkefølgen i det endelige klubmesterskab.  
• Der er altid 3 placeringer uanset antal starter i begge afdelinger.  
• Ved lige placering blandt de 3 første placerede ekvipager, er det resultatet i anden 

afdeling der er afgørende, den ekvipage med det bedste resultat, vil således være 
vinder. Er der fortsat lige placering, er det summen af de 2 dommeres karakterer for 
samlet indtryk i anden afdeling der er gældende. Er der fortsat lige placering, er det 
overdommerens (C) resultat for hele programmet der er gældende. Er der fortsat 
ingen afgørelse, er ekvipagerne lige placeret. 

• Der vil være præmier og rosetter til de 3 placerede i første og anden afdeling. 
Derudover vil der være æresdækken, ekstra flotte rosetter, blomster og 
ærespræmier til det endelige klubmesterskab som findes efter 2. afdeling.  

• Der vil være flotte deltagerrosetter til alle der deltager!  

 


