
Klubmesterskabsreglement  
BROR 2022 

 

1. Mesterskabet afvikles som en to-delt kvalifikation til juli og september stævnet på 

BROR. Du kan starte begge kvalifikationer eller kun ét for at ride med om mesterskabet. 

2. Der må rides på egen hest eller elevhest. Point følger ekvipage. Alle starter på 

elevheste/ponyer aftales med rideskoleunderviseren. 

3. Du vælger selv hvilke klasser du vil ride, dog skal de stadig ligge i samme – eller i to på 

hinanden følgende sværhedsgrader. 

4. Startberettigede er ryttere der har betalt medlemskab for 2022. 

5. Der udsendes tidsplan og startlister på Equipe. 

6. DRF´s reglement med seneste rettelser og out regler, samt fælles bestemmelserne for 

distrikt 14 er gældende. 

 

Point fordeling dressur: 

1. Alle rider mod hinanden - uanset klasse - og placeringsrækkefølgen findes efter højest 

%-sum. Resultaterne (%-sum) fra de 2 runder lægges sammen, såfremt man har tilmeldt 

2 ridt til de 2 stævner. Placeringsrækkefølgen findes efter den højeste samlede %-sum fra 

de 2 runder. 

2. Der tillægges 2% oveni %-summen af programmet pr. programniveau.  

 Eksempel: LD12 tillægges 0% 

                  LC123 tillægges 2% 

                  LB123 tillægges 4% 

                  LA123 tillægges 6% 

                  LA456 tillægges 8% 

 

Point fordeling spring: 

1. Ekvipagen skal tilmeldes klubmesterskabsklassen på DRF Go, som rides som en CM 

klasse i metode B3. Pony kategorierne rider mod hinanden og hest rider mod hinanden. 

Placeringsrækkefølgen findes efter færrest antal fejl og hurtigste tid. Resultaterne fra de 

2 runder lægges sammen såfremt man har tilmeldt 2 ridt til de 2 stævner.  

2. Klubmesterskabsklassen starter i LD og har ingen øvre grænse.  

3. For at kompensere for højere sværhedsgrad fratrækkes 1 sek fra gennemførselstiden af 

ridtet pr. 5 cm fra LD højden for respektive pony kategori og hest.  

 

Anvisning, springhøjde:  

Klasse Højde pony Højde Hest Frataget sekund 

LD   50/60/70 90 -0 

LC 60/70/80 100 -2 



LB* 65/75/85 105 -3 

LB** 70/80/90 110 -4 

LA* 75/85/95 115 -5 

 

 

Tilmelding: 

1. Der må tilmeldes og rides ét vilkårligt program pr. kvalifikationsstævne pr. ekvipage i 

klubmesterskabspuljen. DRF out regler gælder. 

2. Klassen skal forud for hhv. Juli og september stævnet tilmeldes ved sidste tilmeldingsfrist 

eller til efteranmeldelsesgebyr for klassen. På samme måde skal der inden 

tilmeldingsfrist for stævnet angives hvilket program/klasse, der skal være 

kvalifikationsridtet. Dette kan ikke ændres såfremt der i et andet program scores højere 

på dagen. Gennemfører ekvipagen ikke kvalifikationsridtet tildeles der ikke point for 

dette ridt i klubmesterskabspuljen. 

3. I dressur tillægges et gebyr på 30 kr. pr. klasse, der rides i kvalifikationen. Eksempel: 30 

kr. for et kvalifikationsridt i Juli og 30 kr. for kvalifikationsridt i september, som 

indbetales på mobilepay 30142 og sendes som dokumentation til 

staevne.brovstrideklub@gmail.com.  

a. OBS for spring er gebyret pålagt den pågældende klasse og der skal ikke betales 

yderligere. 

b. Der rides om vandrepokal, erindringspokal, tæppe og broderet tæppe/underlag. 

4. Klubmesterskabsansvarlig i BROR indhenter selv data fra Equipe for fejl / %-sum af 

kvalifikationsridt. 

5. Listen af tilmeldte vil blive opdateret på hjemmesiden før stævnet og point kan efter 

stævnet ligeledes ses her. 

 

 

Udregning af vinder 

1. Efter stævnet i juli kan kvalifikationspoint ses på hjemmesiden. 

2. Ved stævnet i september kåres vinderen af klubmesterskab efter den samlede score. 

3. Der kåres én klubmester for hest og én for pony (dog undtaget hvis der er ligeplacerede 

på 1.pladsen). 

 

Dressur: Ved ligeplacering blandt de 3 først placerede ekvipager, er det summen af dommerens 

karakterer for samlet indtryk, der er gældende. Er der fortsat ligeplacering, er det 

overdommerens resultat (den totale pointsum for hele programmet), der er gældende. Er der 

fortsat ingen afgørelse, er ekvipagerne ligeplacerede. 

 

Spring: Ved ligeplacering på fejl blandt de 3 først placerede ekvipager, er det ekvipagen med 

hurtigste tid i omspringningen der er gældende. 
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Elevmesterskab 
1. Elevmesterskab er et mini klubmesterskab for ryttere, der rider de mindre klasser på 

elevhest, men stadig kan ride selv. Rytterne skal kunne ride selv uden trækker, men må 

gerne have opråber.  

2. For elevmesterskab gælder samme regler som for det almindelige klubmesterskab. 

a. Der kan rides kvalifikationer til juli og september stævnet og vinderen kåres til 

september stævnet. 

b. Point lægges sammen, hvis der både deltages i juli og september stævnet. 

3. Elevmesterskabet i dressur kan rides i LD1, LD2 eller LC1 i E-klassen kun for BROR 

ryttere. 

4. Elevmesterskabet i spring kan rides i 0-60 cm i E-klassen kun for BROR ryttere. 

5. Almindelige stævneregler gælder for elevmesterskabet. Disse kan findes på DRF Go.  

a. Reglementeret påklædning (stævnetøj eller neutrale farver) 

b. DRF regler gælder for optømning (Ingen hjælpetøjler, chambon, eller lign.) 

6. Der tillægges ikke yderligere gebyr for elevmesterskabsridt.  

a. Der rides om elevmesterskabstitlen, elevmesterroset og præmie á vinder T-shirt. 

 

Point fordeling 

Der tillægges 2% oveni LC1 programmet, for at kompensere for højere sværhedsgrad. 

I spring fratrækkes ikke sekunder for hurtigere tid.  

 


