Klubstævne 2016
Afholdes den 3. september juni 2016, hos Sallingsund Hesteklub, Nautrupvej 19,
7870 Roslev.
Klasser
Der vil være følgende dressurklasser lørdag d. 3/9:
1. LD1(dikteret) (hest og pony sammen) (bane b)
2. Kommandoridning (bane b).
3. LD 2 (hest og pony sammen) (bane b)
4. LC procentklasse (1,2,3) Pony (bane b)
5. LB procentklasse(1,2,3) Pony (bane b)
6. LA procentklasse (1,2,3) Pony (bane b)
8. LC procentklasse (1,2,3) Hest (bane a)
9. LB procentklasse (1,2,3) Hest (bane a)
10. LA procentklasse (1,2,3) Hest (bane a)
11. LA procentklasse (4,5,6) Hest (bane a)
Stævneinfo mv.
 SSH forbeholder sig ret til at aflyse klasser eller sammenlægge klasser pony/hest, hvor der er
færre end 4 tilmeldte. Gælder frem til klassen start.
 Klasse 1+2 må rytter ikke starte, hvis denne har startet højere klasser.
 Opvarmning foregår i ridehus og konkurrencen sker på udendørs 20x40 bane pony og 20x60
bane hest.
 Der rides efter de nye dressurprogrammer.
Hest: Sporer er frivilligt i sværhedsgrad 0. Sporer er obligatoriske fra og med sværhedsgrad
1. Pisk er tilladt i sværhedsgrad 0 – der må dog ikke rides med både pisk og sporer.
Dressurreglement pkt. 225.5 side 16 og 17.
Pony: Rytteren må ride uden sporer i alle sværhedsgrader. Pisk er tilladt i sværhedsgrad 0,
dog må der ikke rides med både spore og pisk. Dressurreglement pkt. 225.5 side 16 og 17.
 Der er ingen doteringer men rosetter til alle placerede.
Anmeldelse og indskud
 Anmeldelse sker ved fremsendelse af anmeldelsesseddel i postkassen Nautrupvej 19, 7870
Roslev, via e-mail til sallingsundhesteklub@live.dk eller via DRF-GO.
 Betaling skal være vedlagt anmeldelse eller indbetalt på 9312-0000397172, eller Swip på
tlf.nr.: 26 51 25 23 (husk at angive rytterens navn).
 Prisen er 50 kr. pr. klasse og max. 2 klasser pr. hest/pony pr. dag.
Konkurrenceregler
 Du skal kunne fremlægge gyldigt medlemsbevis af en klub under Dansk Rideforbund og
gyldigt vaccinationsbevis.
 Ekvipager til E- og D-stævner udelukkes efter OUT-reglerne i DRF’s reglement. DRF’s
reglement 2016 er gældende, herunder OUT-regler og Rytterkategorisering i spring i DRF’s
reglement. Desuden rides efter Regionsbestemmelser for 2016 for D-stævner og OUT-regler
og bemærkning vedr. udklasning i udklasningsregler (OUT) D-stævner 2016 vedtaget i distrikt
11/13 samt Generelle regler 2016 for E- og D-stævner i Region Nord i distrikt 11/13.
Starttider
 Foreløbige starttider bliver offentligt gjort i stalden og på internettet senest den 27. august
2016. Endelige starttider, bliver offentligt gjort aftenen før stævnet, KUN på DRF-Live.

Inviterede klubber
 Det er et lukket klubstævne
Tilmeldingsfrist
 Sidste frist for tilmelding er den 25. august 2016 på mail: sallingsundhesteklub@live.dk ,
eller ved fremsendelse af anmeldelsesseddel i postkassen Nautrupvej 19, 7870 Roslev.
Sidste rettidige framelding.
 Sidste rettidige framelding skal ske senest torsdag d. 25. august 2016 inden kl. 17.00.
Efter frameldelsesfrist, betales indskud IKKE tilbage (se gældende reglement pr. 1 jan. 2015,
Fællesbestemmelser pkt. 65.4. på danskrideforbund.dk.)
Kontaktpersoner (tidspunkt 16.00 – 20.00 bedes respekteret!!)
Bettina Kaastrup tlf. 3025 5605

