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Regionsmesterskaberne er kun åbne for ryttere der er medlem af en klub i REGION 2: 

ELM, GDR, HARI, HHH3, HORI, HOSK, LERK, LØRI, RBK, RIV, RTG, SERK, SKRK, SRS, 
VAS, VIR. 

 

-Der henstilles til at der ikke rides på heste/ponyer som kun er ”lånt” til mesterskabet. 

-Der er dækkener/tæpper til vinderen, de arrangerende klubber står selv for udgifterne. 

-Out-reglerne er gældende i alle mesterskaberne, derudover er der skærpede 
udelukkelseskriterier, se nedenfor. 

 
 
 
Fælles for individuelle mesterskaber DRESSUR: 
Point fra 1. og 2. klasse lægges sammen og udgør resultatet. Ved pointlighed vinder den ekvipage 
med højeste point i klasse 2. 
Ekvipagen må ikke have startet sværhedsgrad 1 ved C-stævner med 65% el. højere i 
kvalifikationsperioden (indeværende år + 2 foregående kalenderår) 
Den arrangere klub bestemmer om mesterskabet udskrives over en eller to dage. 
 
Individuel dressur HEST – 31. aug.-1.sep. hos Hodsager Happy Horse Rideklub: 
LC2-A og LC3-A 
 
Individuel dressur PONY KAT. 1 – 4.-7. juli hos Hodsager Rideklub: 
LC2-B og LC3-B 
Individuel dressur PONY KAT. 2 & 3 – 7.-8. september hos Sevel Rideklub: 
LC2-B og LC3-B 
 
 
 
Fælles for hold mesterskaber DRESSUR: 
Hvert hold består af 3 eller 4 ekvipager fra samme klub. 
De 3 ekvipager med højeste procenter for det enkelte hold sammenlægges og udgør resultatet.  
Er to hold ligeplacerede vinder det hold med højeste selvstændige procent. 
Hver klub må stille med flere hold. 
Ingen rytter må starte mere end en hest/pony i samme mesterskab. 
Ingen heste/ponyer må starte mere end en gang i mesterskabet 
Distrikts ryttere må deltage, men ekvipagen må ikke starte lavere klasse end der hvor man 
tidligere har opnået 65% el. højere. 
Indskud: 300 kr. 
 
Hold dressur HEST – 10.-11. aug. hos Haderup Rideklub: 
Fra LB1-A til og med LA3-A 
 
Hold dressur PONY KAT. 1, 2 & 3 – 29.-30. juni hos Haderup Rideklub: 
Fra LC3-B til og med LA1-B 
Max. 2 stk. kat. 1 ponyer pr. hold. 
 
 



 
Fælles for individuelle mesterskaber SPRING: 
Ekvipagen må ikke have startet sværhedsgrad 2 ved C-stævner. 
Der rides 2 omgange – fejl fra 1. og 2. runde lægges sammen. Ved lige antal fejl er der 
omspringning, hvor fejl og tid er gældende. 
 
Individuel spring HEST – 4.-7. juli hos Hodsager Rideklub: 
LC met. B12 
 
Individuel spring PONY KAT. 1 – 4.-5. maj hos Hodsager Rideklub: 
LC met. B12 
 
Individuel spring PONY KAT. 2 & 3 – 8.-10. juni hos Søndertoft Rideklub: 
LC met. B12 
 
 
 
Fælles for hold mesterskaber SPRING: 
Ekvipager der starter LD må ikke have startet sværhedsgrad 1 ved C stævner 
Ekvipager der starter LC må ikke have startet sværhedsgrad 2 ved C-stævner. 
Hvert hold består af 3 eller 4 ekvipager fra samme klub. 
Kun de 3 bedste resultater gælder. 
Der rides 2 omgange – fejl fra 1. og 2. runde lægges sammen. Ved lige antal fejl er der 
omspringning, hvor fejl og tid er gældende. 
Hver klub må stille med flere hold. 
Ingen rytter må starte mere end en hest/pony i samme mesterskab. 
Ingen heste/ponyer må starte mere end en gang i mesterskabet. 
Indskud: 300 kr. 
 
Hold spring HEST: 27. maj hos Vasehus Rideklub: 
LD, LC met. B12 
 
Hold spring PONY KAT. 1, 2 & 3: 27. maj hos Vasehus Rideklub: 
LD, LC met. B12 
 
 
 
 


