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De Sydjyske Rideklubber ´s (DSR) fællesbestemmelser 2016 Distrikt 8 og Distrikt 9.  
 

1. Generelt. 
DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser/ændringer, der er vedtaget på DSR årlige 
C-stævnemøder samt i DSR C-stævneudvalg. 
 
Ændringsforslag til DSR fællesbestemmelser samt til Sydjyske Mesterskaber (SJM) skal indsendes til respektive 
Distriktsformænd i Distrikt 8 og 9 inden 1. januar. 
Ændringsforslag samt indkaldelse til det årlige C-stævnemøde vil blive mailet til alle klubber i DSR (D8 og D9) samt lagt 
på www.sydjyskerideklubber.dk 
 
Fællesbestemmelser, stævnekalender og godkendte propositioner vil blive offentliggjort på 
www.sydjyskerideklubber.dk 
 
Såfremt en klub offentliggør propositionerne på flere måder og der herved opstår uoverensstemmelser i indhold, er 
det de propositioner der ligger på www.sydjyskerideklubber.dk der er godkendt og gældende. Stævnekoordinatorene 
fra de enkelte Distrikter kan dog dispensere fra denne regel, hvis teksten/reglen i fællesbestemmelserne er åbenlyst 
forkert.  
 
3. Antal startende i en klasse.  
Såfremt en klub ikke modtager det i propositionerne max antal starter til en dressurklasse, kan en anden dressurklasse 
øges med et tilsvarende antal starter. Dog max 32 i en klasse. 
 
4. TD honorar. 
På Røddingmødet (DSR årlige C-stævnemøde) i november 2008 blev der vedtaget følgende bestemmelser: 
Klubber der tildeles et C-stævne indbetaler fra og med stævneåret 2009/2010 TD honorar på kr. 900,00 pr. stævnedag. 
Distrikterne afregner til gengæld diæter og kørsel med TD. (Honoraret opkræves forud for et halvt år således: 1. april-
30. september og 1. oktober-31. marts. 
TD honorar refunderes ikke ved aflyste stævner.  
 
5. TD fordeling 
TD fordeles af Distriktets TD-ansvarlig til hvert enkelt stævne og mailes til klubberne samt offentliggøres på 
www.sydjyskerideklubber.dk. 
 
6. Stævneprogram. Tidsplan, starttider, startlister 
Se DRF fællesbestemmelser. 
 
7. Elektronisk tidtagningsanlæg 

 Kan lejes via DSR hjemmeside: (Bestemmelser, priser m.v.) 
http://sydjyskerideklubber.dk/wp301alpha/index.php/diverse/tidtagningsanlaeg/book-herny/ 
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SYDJYSKE MESTERSKABER (SJM)  
 
Sydjysk Mesterskab (SJM) Er Distriktsmesterskab for ryttere der er medlemmer af klubber i distrikt 8 og/eller 9) 
Se DRF sportsreglementer omhandlende Distriktsmesterskaber. 
DRF bestemmelser for Distriktsmesterskaber er gældende med nedenstående ændringer /tilføjelser. 
 
Fordeling af SJM:  

 Første prioritet:  
Alle SJM ved samme stævne (hest, pony, dressur, spring, individuel og hold) 

 Anden prioritet:  
Alle SJM individuel (hest, pony, dressur og spring, men kun individuel) og en anden klub alle SJM i hold (hest, 
pony, dressur, spring) 

 Tredje prioritet:  
Andre sammensætninger efter C-stævneudvalgets afgørelse. 

 
Ved Sydjyske Mesterskaber (SJM) skal rytteren være medlem af en klub under DSR. Rytterne kan starte forskellige 
discipliner for forskellige klubber dog skal klubberne være hjemhørende i distrikt 8 eller distrikt 9 
 
Kvalifikationskrav for start ved SJM – dokumentation. 
Dokumentation for startberettigelse skal medbringes og kunne forevises TD inden lodtrækning om startrækkefølgen.  
Dokumentation kan være: Dressurkritik, EDB resultatliste, udskrift fra DRF hjemmeside. 
TD ved SJM bør dog mindst en uge før SJM gennemgå alle startende på DRF GO for at sikre at hver især er 
startberettiget. 
 
Anmeldelse til SJM for klubhold: 

 En klub i D8 og D9 kan tilmelder op til 2 hold i hver disciplin jf. DRF reglement og stævnearrangørens 
propositioner.  

 I god tid før lodtrækning (arrangerende klub skal annoncere hvornår) om startrækkefølge skal holdleder oplyse 
til sekretariatet hvilke ekvipager der indgår på holdet samt startrækkefølge. Holdleder skal samtidig 
dokumentere at hver ekvipage er kvalificeret. 

 
Lodtrækning til startrækkefølgen i SJM  
Se DRF fællesbestemmelser.  
 
Præmieoverrækkelse. 
Stævnearrangører af SJM skal gøre præmieoverrækkelsen ekstra festlig. 
I alle SJM kan præmieoverrækkelsen foregå til hest/pony hurtigst muligt efter klassens afslutning. 
Eksempel 1: 
Placeringer fra og med 4. plads til sidst placerede, præsenteres under en æresrunde enkeltvis.  
Derefter overrækkes præmier til 1., 2. og 3. plads således: rytterne rider ind med dækken, sløjfer sidder af – præmie 
overrækkes – sidder op og rider æresrunde – SJM en ekstra æresrunde. 
Eksempel 2: 
1., 2. og 3. placeret møder til hest, resten til fods. Hestene klædes på med dækkener og sløjfer inden indmarchen som 
foregår i placeringsrækkefølgen. 
Der overrækkes præmier bagfra, så f.eks. 7 pladsen får først og der sluttes med vinderen. De tre til hest bliver på 
hesten og får overrakt deres præmier. 
Derefter forlader rytterne til fods banen og de tre til hest rider æresrunde. 
Derefter forlader 2. og 3. placeret banen og vinderen rider æresrunde. 
Andre festlige måder at ære SJM på kan dog også ske – det skal blot være gennemtænkt inden stævnestart. 
 
Ved alle SJM skal der udleveres ærespræmie til Sydjysk Mester, betalt af arrangerende klub. 
 
DSR indkøber røde dækkener, med brodering til alle Sydjyske Mestre. Derudover staldplaketter og sløjfer til 1., 2. og 3. 
plads ved mesterskaberne. 
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Æresdækken, plaketter og sløjfer kan afhentes efter aftale med Carl-Chr. Petersen, tlf. 29 26 71 75. 
Maksimalt Indskud SJM. 
Holdmesterskaber i spring. Hest/pony                          kr. 500,00 pr. hold 
Holdmesterskaber i dressur. Hest/pony   kr. 700,00 pr. hold  
Individuelt mesterskab spring for heste (SEN/UR/JUN)  kr. 200,00 pr. start 
Individuelle mesterskaber dressur for hest og pony kr. 350,00 i alt for begge afd. 
Individuelt mesterskab spring Pony   kr. 125,00 pr. start 
 
Minimumsdoteringer til SJM.   
Spring individuelt og hold:  
Jf. DRF springreglement bestemmelser for doteringer ved C-stævner.  
Et hold betragtes som en ekvipage. 
 
Dressur: Se skema nedenfor 

PLACERING DRESSUR INDIVIDUELT HEST OG PONY 
Bemærk kun dotering efter 2. afd. 

HOLDMESTERSKABER 
I DRESSUR HEST OG PONY 

SJM (1. plads) Kr. 750,00 Kr. 1.500 

2. plads Kr. 550,00 Kr. 1.000 

3. plads Kr. 450,00 Kr. 750 

4 plads Kr. 350,00 Kr. 500 

Øvrige placerede Kr. 250,00 Kr. 400 
 

Kvalifikation og fordringer til SJM 

SJM spring Kvalifikationskrav: 
Startberettiget er ekvipager 

Fordring Bemærkninger 

Seniorer  
Individuel. 
 

Der har gennemført mindst en LA spring ved 
et C-, eller B-stævne i kvalifikationsperioden 
samt at rytter er kategori 2 rytter. 
 

LA**, MET. B12, TEMPO 350 
m/min. (SVH 2). Der skal 
indgå åben vandgrav 
 
 

Fra og med 2015 gennem-
føres SJM spring heste over 
en dag mod tidligere en 
kvalifikation og finale dagen 
efter. Jf. DRF springreglement 
”Distriktmesterskaber” 

UR (U21)  
JUN (U18)  
Individuel. 

Der har gennemført mindst en LA spring ved 
et C-, eller B-stævne i kvalifikationsperioden 
samt at rytter er kategori 2 rytter. 

LA*, MET. B12, TEMPO 
350m/min. (SVH 2). Der skal 
indgå åben vandgrav. 

Som for Seniorer  
 
 

Holdmesterskaber 
for heste i spring  
 

Der har gennemført mindst en LA spring ved 
et C-, eller B-stævne i kvalifikationsperioden 
samt at rytter er kategori 2 rytter. 
 

LA*, MET. B12, TEMPO 350 
m/min (SVH 2). Der skal 
indgå åben vandgrav 
 

Se DRF springreglement 
”Distriktmesterskaber” 

Pony Kat 1 og 2 Der har gennemført mindst en LA spring ved 
et C-, eller B-stævne i kvalifikationsperioden 
samt at rytter er kategori 2 rytter. 

LA*. MET B12, TEMPO 300 
m/min (SVH 2). Der skal 
indgå åben vandgrav. 

Som heste 

Pony kat. 3 
 

Der har gennemført mindst en LA spring ved 
et C-, eller B-stævne i kvalifikationsperioden 
samt at rytter er kategori 2 rytter. 

LA*. MET B12, TEMPO 300 
m/min (SVH 2). Der skal 
indgå åben vandgrav 

Som heste 

Holdmesterskaber 
for pony i spring  
 

Der har gennemført mindst en LA spring ved 
et C-, eller B-stævne i kvalifikationsperioden 
samt at rytter er kategori 2 rytter. 

LA*, MET. B12, TEMPO 350 
m/min (SVH 2). Der skal 
indgå åben vandgrav 
 

Gennemføres som handicap-
spring for alle tre kategorier  
Jf. DRF springreglement pkt. 
392.4. Distriktsmesterskab i 
klubholdponyspringning   

SJM dressur Kvalifikationskrav: 
Startberettiget er ekvipager 

Fordring Bemærkninger 

Senior  
Individuel 
 

Der har opnået mindst 63% i en dressur-
klasse af sværhedsgrad 3 eller højere i 
kvalifikationsperioden ved et C-stævne eller 
højere 
 

Første afd. MB2A (SVH3) 
Anden afd. MB3A (SVH3) 
 
(Første afd. og anden afd. ej 
samme dag) 
 
 

Gennemføres som en klasse i 
to afdelinger, hvor en afdeling 
rides DAG 1 og en afdeling 
rides DAG 2. 
Startberettiget søndag er de 
12 bedst placerede ekvipager 
fra DAG 1, samt ligeplacerede 
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Vinder er den ekvipage der 
har flest % sammenlagt fra 
DAG 1 og DAG 2 

til 12. plads. Der suppleres op 
til 12 startende ekvipager 
med næstfølgende ved 
forfald.  
Der betales kun et indskud og 
optjenes kun point/udbetales 
præmier for det samlede 
resultat. 

UR (U21) 
Individuel 
 

Der har opnået mindst 63% i en klasse af 
sværhedsgrad 2 eller højere i 
kvalifikationsperioden ved et C-stævne eller 
højere 

Første afd. LA4A (SVH 2) 
Anden afd. LA5A (SVH 2) 
(Første afd. og anden afd. ej 
samme dag) 

Som for senior. 

JUN (U18)  
Individuel 
 

Der har opnået mindst 63 % i en klasse af 
sværhedsgrad 1 eller højere i 
kvalifikationsperioden ved et C-stævne eller 
højere 

Første afd. LA2A (SVH 1) 
Anden afd. LA3A (SVH 1) 
(Første afd. og anden afd. ej 
samme dag) 

Som for senior. 

Holdmesterskaber 
for heste i dressur  
 

Der har mindst 63% i den sværhedsgrad 
ekvipagen rider ved SJM holddressur i 
kvalifikationsperioden ved et C-stævne eller 
højere 
 

To ekvipager rider LA5A 
(SVH 2) 
 
To (en) ekvipage rider MB1A 
(SVH 3) 

Såfremt tidsplanen tillader det 
kan klubben i samråd med TD 
beslutte at alle fire ekvipager 
rider samme dag således:  
Formiddag LA5A, eftermiddag 
MB1A eller på to baner 
samtidig. Består et hold af tre 
ekvipager starter disse som 1, 
2 og 4. 

Pony kat. 1 
individuelt 

Der har mindst 63 % i sværhedsgrad 3 eller 
højere i kvalifikationsperioden ved et C-
stævne eller højere 

Første afd. LA3B (SVH 3) 
Anden afd. LA4B (SVH 3) 
(Første afd. og anden afd. ej 
samme dag) 

Som for heste 

Pony kat. 2 
Individuelt 

Der har mindst 63 % i sværhedsgrad 3 eller 
højere i kvalifikationsperioden ved et C-
stævne eller højere 
 

Første afd. LA3B (SVH 3) 
Anden afd. LA4B (SVH 3) 
(Første afd. og anden afd. ej 
samme dag) 

Som for heste 

Pony kat. 3 
Individuelt 

Der har mindst 63 % i sværhedsgrad 1 eller 
højere i kvalifikationsperioden ved et C-
stævne eller højere 
 

Første afd. LB2B (SVH 1) 
Anden afd. LB3B (SVH 1) 
(Første afd. og anden afd. ej 
samme dag) 

Som for heste 

Holdmesterskaber 
for pony i dressur  
 

Der har mindst 63% i den sværhedsgrad 
ekvipagen rider ved SJM holddressur i 
kvalifikationsperioden ved et C-stævne eller 
højere 

To ekvipager rider LA1B 
(SVH 2). 
To (en) ekvipage rider LA3B 
(SVH 3 

Som for holdmesterskaber 
hest dressur 

SJM military Kvalifikationskrav: 
Startberettiget er ekvipager 

Fordring Bemærkninger 

Heste 
 

Der, i kvalifikationsperioden, har gennemført 
terrænspring i CNC90 mindst en gang med 
maks. 1 stop på terræn banen  

CNC90 (SVH 1)   

Pony 
 

Der, i kvalifikationsperioden, har gennemført 
terrænspring i CNCP80 mindst en gang med 
maks. 1 stop på terræn banen  

CNCP80 (SVH 1) Kun én ponyklasse for alle tre 
kategorier. 

 


