
Klubmesterskabsregler for BRF Maj 2022: 
 

Generelt:  
1. Klubmesterskabet afholdes i disciplinerne i dressur og spring for henholdsvis hest og pony, dvs. at 

der er 2 discipliner og 4 mesterskaber og 4 pokaler der kæmpes om. 

2. Mesterskabet afholdes udendørs, medmindre vejr- eller baneforholdene er meget ringe.  

3. Dressur bedømmes af eksterne dommere, min. klubdommere. Springdommer og banebygger kan 

være interne fra klubben.  

4. DRF’s reglement er i øvrigt gældende.  

5. Man er forpligtet til at hjælpe til før, under og efter afholdelse af stævnet, såfremt at man stiller op. 

Det forventes endvidere at ryttere under 18 år har forældredeltagelse på hjælpelisterne, og at man 

skal holde sig ajour med hjælpelisterne. 

 

Klasser: 
Dressur: 

6. Man skal min. selvstændigt kunne ride et LC1 program, dvs. uden trækker. 

7. Rytteren afgør sammen med sin underviser, hvilken klasse ekvipagen starter. Som udgangspunkt 

rides den sværeste sværhedsgrad, som ekvipagen tidligere har gennemført. Dette kan dog fraviges, 

f.eks. hvis hesten har stået stille i længere tid, eller haft en skade. Såfremt der ønskes at fraviges fra 

gældende krav, kan der sendes skriftlig anmodning til stævneudvalget, som derefter beslutter hvad 

der kan dispenseres for. 

8. Den sværhedsgrad ekvipagen har vundet ved sidste klubmesterskab, kan ekvipagen ikke stille op i 

igen, men skal gå sværhedsgrad op. Eksempel: Hvis ekvipagen har vundet LB (1,2,3) skal der 

efterfølgende år rides LA (1,2,3 for hest eller LA 1,2 for pony).  

 

9. I dressur konkurrerer alle pony-ekvipager mod hinanden, og alle heste-ekvipager mod hinanden på 

opnået procent, sværhedsgrad taget i betragtning. Der kompenseres for forskelle i sværhedsgrader 

ved at gange den opnåede procent med klassens sværhedsgrad (f.eks. sværhedsgrad 2: 1,02).  

10. Påklædning følger DRFs reglement for D stævne. 

Spring: 
11. Kat. 3 pony min. 40 cm, kat. 2 min. 50 cm, kat. 1 min. 60 cm, hest min. 70 cm. 

12. Har ekvipagen vundet 70 cm, skal der efterfølgende år rides 75 cm.  

13. Det ekvipagen sædvanligvis har gennemført til stævner, skal som minimum startes ved 

klubmesterskabet.  

Som udgangspunkt rides den højeste sværhedsgrad, som ekvipagen tidligere har gennemført. Dette 

kan dog fraviges, f.eks. hvis hesten har stået stille i længere tid, eller haft en skade. Såfremt der 

ønskes at fraviges fra gældende krav, kan der sendes skriftlig anmodning til stævneudvalget, som 

derefter beslutter hvad der kan dispenseres for. 

14. Spring afvikles ved gennemførelse af to hovedrunder, hvor af den ene skal være fejlfri for at gå 

videre til omspring. Omspringningen er samme højde som hovedrunden, for de fejlfrie ekvipager. 

Der springes samme bane for alle deltagere, men med forskellige højder.  

15. Banebyggeren vurderer niveauet/sværhedsgraden af banen, set i forhold til det overordnede 

rytterniveau på de startberettigede på BRF, i samarbejde med stævneudvalget. 

 



Startberettigede: 
16. BRFs klubmesterskab er åbent for alle medlemmer af BRF, der rider på pony og/eller hest opstaldet 

på BRF eller har part på rideskolepony eller rideskolehest, og som overvejende starter stævner for 

BRF. Medlemmer som ikke er opstaldet på BRF, og som starter stævner for en anden klub end BRF 

kan kun starte udenfor konkurrence. Professionelle ryttere, dvs. ryttere, der er uddannet berider 

eller træner kan ikke deltage i klubmesterskabet. Undervisere, opstaldet på BRF må kun starte på 

egen hest til klubmesterskabet.  

17. En hest eller pony kan starte to gange i henholdsvis dressur og springning med to forskellige ryttere.  

18. Hver rytter må starte én gang i hver af de 4 konkurrencer i hhv. Hest dressur/ spring og Pony 

dressur/spring. Man må også gerne ride dressur og spring på forskellige heste og ponyer. Det er 

vigtigt at vide, at man ikke må ride mod sig selv, dvs. hvis man stiller op med 2 ponyer, 2 heste eller 

1 pony og 1 hest i spring eller dressur, skal den ene af ponyerne eller hestene starte udenfor 

konkurrence, og man skal meddele stævneudvalget, hvilken hest eller pony man ønsker at ride 

mesterskab på og hvilken man ønsker at ride uden for konkurrence på, dagen før stævnet til 

staevne@b-r-f.dk.  

19. DRF’s regler for deltagelse på pony er gældende, dvs. man må stille op i ponymesterskaberne frem 

til og med det år man fylder 16 år. Derefter må man gerne stille op på pony, såfremt det er i 

hestemesterskaberne.  

 

Afvikling  
20. Stævneudvalget beslutter rækkefølgen på dressur/spring og hest/pony. Klubmesterskabet afholdes 

over to dage. Startlisten kommer ud om torsdagen før stævnet, hvor hjælperlisten kommer ud 

senest 1 uge før stævnet.   

21. Der er altid 3 placeringer, indenfor hvert klubmesterskab hvor der er en pokal, de efterfølgende 

antal placeringer følger DRF’s regler.  

22. Der er samlet præmieoverrækkelse, dressur/spring og hest/pony, efter sidste rytter til 

klubmesterskabet. Alle klubmestrene møder til hest/pony, øvrige placerede møder til fods i fuldt 

reglementeret påklædning. Pokalerne overrækkes til klubmesterskabsfesten eller i forbindelse med 

præmieoverrækkelsen om lørdagen, dvs. for både dressur og spring.   

23. Bestyrelsen er højeste myndighed ved indsigelser i forhold til spørgsmål vedrørende 

klubmesterskabet.   
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