
 

BESTEMMELSER  FOR  OHR´s   

KLUBMESTERSKABER  2015 
       

 
KLUBMESTERSKAB  DRESSUR  PONY: 

LB1 B.   

LB3 B.   

LA1 B.   

LA2 B.   

LA4 B.   

LA6 A. Åben for alle 

 

KLUBMESTERSKAB  DRESSUR  HEST: 

LB1 A.   

LA1 A.   

LA2 A.   

LA4 A.   

LA6 A. Udelukket er ekvipager, der har opnået min. 65% i MB0 eller højere klasser.  

MB0 A.  

MB2 A. Åben for alle. 
 

KLUBMESTERSKAB  SPRING  PONY: 
LB** 70-80-90 cm. Met. B1.2. Åben for alle. 

 

KLUBMESTERSKAB  SPRING  HEST: 

LC** 100 cm. Met. B1.2. For 5 års og ældre heste. Udelukket er ekvipager, der har været placeret max. 

3 gange i LB eller højere klasser ved D stævner eller højere. 
LB** 110 cm. Met. B1.2. Åben for alle. 

 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER: 
 

1. Klasserne kan kun startes af OHR-medlemmer. Foreløbig tidsinddeling: Dressur form. – spring efterm. 

2. Stævnet afholdes udendørs på Nykøbing-Slagelsevej 10A, Hønsinge, 4560 Vig. 

3. Indskud kr. 130,- pr. klasse. Efteranmeldelse kr. 200,-.  

4. Anmeldelse online via DRF GO. 

5. Der udsendes ikke program, startlister m.m. kan ses på live.rideforbund.dk 

6. Klubmesterskaberne kan kun startes af ryttere der er medlem af OHR. Ekvipagen skal have startet minimum 5 

klasser for OHR i pågældende disciplin i indeværende år, for at være startberettiget. Der kan ikke startes 

uden for konkurrence, og rytteren må ikke have startet klubmesterskab i andre klubber i indeværende år.  

7. Spring: Metode B1.2 er en springning med 2 hovedspringninger, og eventuel omspringning. Anden 

hovedspringning finder sted når alle har redet første hovedspringning. I anden hovedspringning må hver rytter 

kun starte én hest/pony efter eget valg. Tør- & vandgrave benyttes efter banebyggers valg. Ved ligeplacering til 

første pladsen foretages omspringning, til vinderen er fundet. 

8. Dressur: Hver rytter må kun starte én hest/pony, og kun i én klasse. Vinder bliver den ekvipage, der 

opnår højest % af max. point. Ved ligeplacering til førstepladsen vinder den ekvipage, der har fået højest 

procentsum af hoveddommeren. Ved fortsat ligeplacering er det ekvipagen der har redet højeste klasse der vinder 

- derefter er de ligeplacerede. Der uddeles ikke rosetter i de enkelte klasser. 

9. Udelukkelser i dressur: Hvor intet andet er anført udelukkes iflg. OUT, dog må der uanset OUT, ikke rides en 

lavere klasse end den, hvori ekvipagen har opnået min. 65% i indeværende år, ved D-stævner eller højere. 

 OUT pr. 01.01. 2015 lyder: Udelukkelse i alle klasser: Ekvipagen har vundet det pågældende program/højere 

programmer 3 gange med minimum 65,000% ELLER ekvipagen har været placeret i højere programmer 5 gange 

med minimum 65,000%. Kun placeringer opnået ved D-stævner eller højere stævnetyper udklasser til klubm! 

10. Vinderen modtager dækken og pokal. Medalje til nr. 1, 2 og 3. Roset, staldplakette samt præmie til alle placerede. 

 

 
 

12.01. 2015 

 
 

 

 

 


