Stevnsbogaard Rideklub
Stevnsbovej 1 – Avedøre – 2650 Hvidovre

www.sbgr.dk
OBS – OBS – OBS!!!

PROPOSITIONER
Alle SBGR-ryttere skal
hjælpe til under stævnet,
for
så tjek hjælperlisterne
SBGRs udv. klubstævne
med klubmesterskaberne2012
den 29-30. september 2012
DRESSUR LØRDAG DEN 29. SEPTEMBER 2012
Klasse 1

LD-12 valgfri (b-bane)
For heste og ponyer
Der må benyttes opråber/trækker for ryttere under 10 år
Åben for ryttere, der aldrig har været placeret i dressur

Klasse 2

LC-123 pony (b-bane)
Valgfrit program LC1, LC2 eller LC3

Klasse 3

LB-123 valgfri, pony(b-bane)
Valgfrit program LB1, LB2, LB3

Klasse 4

LA-123 valgfri, pony (b-bane)
Valgfrit program LA1, LA2 eller LA3

Klasse 5

Klubmesterskab 2012 (b-bane) – ponyernes del af klubmesterskabet
Valgfrit program LB2, LB3, LA1 eller LA2
Åben for ryttere, der har været medlem af SBGR i min. 2 mdr.

Klasse 6

LC-123 valgfri, hest (a-bane)
Valgfrit program LC1, LC2 eller LC3

Klasse 7

LB-123 valgfri, hest (a-bane)
Valgfrit program LB1, LB2, LB3

Klasse 8

LA-123 valgfri, hest (a-bane)
Valgfrit program LA1, LA2 eller LA3

Klasse 9

LA-456 valgfri, hest (a-bane)
Valgfrit program, LA4, LA5 eller LA6

Klasse 10
Klasse 11

MB-0, hest (a-bane)
Klubmesterskab 2012 (a-bane) – hestenes del af klubmesterskabet
Valgfrit program, LB3, LA2, LA5 eller MB0
Åben for ryttere, der har været medlem af SBGR i min. 2 mdr.

SPRINGNING SØNDAG DEN 30. SEPTEMBER 2012
Klasse 12
Klasse 13
Klasse 14
Klasse 15
Klasse 16
Klasse 17
Klasse 18
Klasse 19

50 cm – met. B0
60 cm – met. B0
Valgfri højde – met. B0
70 cm – met. B3
80 cm – met. B3
90 cm – met. B3
100 cm – met. B3
110 cm – met. B3
Klubmesterskab 2012 – met. B4

Stevnsbogaard Rideklub
Stevnsbovej 1 – Avedøre – 2650 Hvidovre

ALMINDELIGE BESTEMMELSER:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DRF’s reglement pr. 1. januar 2012 med senere rettelser er gældende, hvor intet
andet er anført. Enhver rytter er personlig ansvarlig for at have kendskab til DRFs
reglementer og at disse overholdes
Stævnet er åbent for ekvipager fra distrikt 1-5 samt inviterede ryttere.
Stævnet afholdes på Stevnsbogaards udendørs grusbaner.
Adressen er Stevnsbogaard, Stevnsbovej 1, Avedøre, 2650 Hvidovre
PRÆMIER: Der uddeles rosetter og ærespræmier til de placerede ekvipager.
Ekvipagens resultat oplyses i dressur i procent, der er afgørende for
placeringsrækkefølgen.
ANMELDELSE skal ske på DRFs anmeldelsesblanket (husk at anføre, hvilket
program der rides i dressur) og mailes til sbgrklub@gmail.com
ANMELDELSESGEBYR: Kr. 80,Anmeldelsesgebyret
indbetales
til
konto
1551-10101093
senest
på
anmeldelsesfristen. HUSK at anføre rytter/hest i teksten.
ANMELDELSESFRIST: 21. september 2012 kl. 16.00
Anmeldelser og/eller betalinger modtaget efter dette tidspunkt vil blive betragtet
som efteranmeldelser..
FRAMELDING & EFTERANMELDELSE til stævnet i henhold til tider på klubbens
hjemmeside www.sbgr.dk
Efteranmeldelse modtages mod dobbelt indskud i det omfang tidsplanen tillader
det.
ANTAL STARTER: Det er tilladt for en ekvipage at starte to gange i en åben
dressurklasse, hvis man rider to forskellige programmer. Der vil så også være
mulighed for at få to placeringer i en dressurklasse.
Program vil være at finde på klubbens hjemmeside ca. en uge inden stævnet
UDELUKKELSER: Hvor intet andet er anført - jf. OUT
Klubben forbeholder sig ret til at flytte, dele eller sammenlægge klasser og til at
aflyse klasser med 4 eller færre tilmeldte ekvipager ved anmeldelsesfristens udløb.
Der er plads til max. 140 dressurstarter og 200 springstarter efter princippet
”Først-til-mølle”
Fair play. Vi forventer selvfølgelig, at du starter på det niveau, hvor du hører til og
ikke lavere 
Officials: springdommer Anne Donatsky, banebygger Britt Hørdum
Vedr. klubmesterskab 2012, se den næste side

Hunde har ingen adgang til gården under stævnet

SBGRs KLUBMESTERSKAB 2012
KLUBMESTERSKAB – KRAV FOR AT DELTAGE
- Man skal have været betalende medlem af SBGR i min. 2 mdr.
- Man må ikke deltage i andre klubmesterskaber indenfor DRFs distrikt 1 i 2012
KLUBMESTERSKAB I DRESSUR 2012
- Klasse 5 og 11 bedømmes af de samme to dommere
- Vinderen af klubmesterskabet 2012 er den ekvipage, der opnår den højeste %-sum i klasse
5 + 11
- Ved ligeplacering til klubmesterskabet er det summen af helhedsindtrykskarakterne (inden
multiplicering med koefficienten), der er det afgørende.
KLUBMESTERSKAB I SPRINGNING 2012
De to bedst placerede SBGR-ekvipager fra klasse 14-17 går videre til finalen, såfremt de
har gennemført hovedspringningen med max 12 fejl.
Såfremt der kun er 4 starter eller derunder, er det kun den bedst placerede SBGR-ekvipage,
der går videre (såfremt ekvipagen har gennemført hovedspringning med max 12 fejl).
Hvis man bliver kvalificeret til finalen i to klasser, rider man alligevel kun én gang og det
for den højeste klasse.
Hvis man har tilmeldt sig i to klasser og bliver kvalificeret til finalen i den første klasse, vil
det blive betragtet som usportslig adfærd, hvis man framelder sig 2. klasse, og man vil ikke
få lov til at deltage i finalen om klubmesterskabet.
I finalen springes en bane met. B3, som er max 10 cm. højere, end max-højden for den
klasse i hvilken man kvalificerede sig til finalen.
Vinder af finalen, er klubmester i springning 2012
OBS! Hvis man vil starte to ordinære klasser og har intentioner/forhåbninger om at
deltage i klubmesterskabsfinalen, skal man være opmærksom på, at finalen tælles som
en start, og der tillades op til 4 starter på dagen, såfremt disse max er i sværhedsgrad 0
(d.v.s. LC). Hvis det er sværhedsgrad 1 eller derover, tillades kun 2 starter
Dette betyder:
for heste - klasse 17
for kat. 1-ponyer – klasse 15
for kat. 2-ponyer – klasse 14

PRÆMIER TIL KLUBMESTRENE 2012
På stævnedagen modtager klubmesteren den eftertragtede klubmesterskabsroset
Ved pokalfesten den 17. november 2012 uddeles underlag og vandrepokaler.
Pokalen afleveres året efter NYPUDSET og man modtager i stedet en erindringspokal
Man kan ikke vinde vandrepokalen til evigt eje.
Vindere af vandrepokalerne er forpligtet til at aflevere pokalen NYPUDSET. I modsat fald
vil der ikke blive udleveret erindringspokal.
Vindere af vandrepokalerne 2011, skal aflevere disse NYPUDSET i
sekretariatet under stævnet.

