
ROSKILDE RIDEKLUBS KLUBMESTERSKAB 2022 

- For pony og hest i spring 
 

Klubmesterskabsklassen i spring rides som E-klasse, hvor ALLE kan deltage. Rytteren skal have et 

aktivt medlemskab hos ROR og forpligter sig samtidig til at hjælpe tre timer til det pågældende 

stævne.  

 

Regler og afvikling 

• Alle rider mod hinanden - uanset klasse og sværhedsgrad. 

• Tilmelding foregår via GO.  

• Klubmesterskabet dømmes af en autoriserede dommer samt stildommer.  

• Der skal være mindst fem tilmeldte ekvipager for at mesterskabet afvikles.  

• Rytteren skal have haft et aktivt medlemskab i tre måneder før stævnets afholdelse. 

• En hest/pony må kun startes en gang i klubmesterskabsklassen (elevskolehestene må gerne 

starte to gange, men med to forskellige ryttere).  

• En rytter må gerne starte to ponyer/heste i hovedrunden, men må kun have én pony/hest 

med til omspringningen.  

• Klubmesterskabet afvikles i to runder: en hovedrunde og en omspringning, hvor begge 

runder afvikles som stilspringning.   

• Deltagere starter som minimum samme højde, som de startede laveste klasse til ved sidste 

stævne på samme pony/hest. Dog mindst 50 cm.  

• De ekvipager, der får en stilkarakter på 7,5 eller derover, går videre til omspringningen.  

• Først springer alle ryttere hovedrunden, hvorefter banen laves om. Højden kan ændres med 

op til 10 cm i omspringningen. Dette afgøres af dommer og banedesigner.  

• Hvis to eller flere rider til samme stilkarakter i omspringningen og står til placering, er det 

stilkarakteren i hovedrunden, der er gældende. Er stilkarakteren fortsat ens, er det tiden i 

omspringningen, der er gældende og afgørende.  

• Startrækkefølgen i både hovedrunden og omspringningen vil være: 3’er ponyer, 2’er ponyer, 

1’er ponyer og til sidst heste.  



• Klubmesterskabet vil have tre placeringer – uanset antal deltagere. De placerede vil få 

præmier og rosetter.  

• Der vil være flotte klubmesterskabsrosetter til alle der deltager. 

 

 

Vi glæder os til et godt mesterskab J  
 


