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       Helsinge rideklubs KLUBMESTERSKAB  
19.-20. maj 2018 

 
 

Dressur lørdag den 19. maj 2018 

Klasse 1. LD2-B Pony– Kval. til Gribskovmesterskab 
Åben for alle. Rideskoleheste tilladt. 
Tilmeld også klasse 20, hvis du vil deltage i Gribskovmesterskabet 
Indskud: 160 kr.  - procentklasse 
  
Klasse 2. LC2-B pony-  Kval. til Gribskovmesterskab 
Åben for alle. Rideskoleheste tilladt 
Tilmeld også klasse 20, hvis du vil deltage i Gribskovmesterskabet 
Indskud: 160 kr.  - procentklasse 
 
Klasse 3. Rideskolemesterskab – LD1-LC3 Hest & Pony 
Åben for medlemmer af HSK som rider på elevskolehold 
Indskud: 150 kr. Sløjfe og pokal til klubmesteren 
 
Klasse 4. LB2-B pony– Kval til Gribskovmesterskab 
Åben for alle 
Tilmeld også klasse 20, hvis du vil deltage i Gribskovmesterskabet 
Indskud: 160 kr.  -  procentklasse 
 
Klasse 5.  LA1-B pony – Kval. til Gribskovmesterskab 
Åben for alle 
Tilmeld også klasse 20, hvis du vil deltage i Gribskovmesterskabet 
Indskud: 160 kr.  – procentklasse 
 
Klasse 6. Klubmesterskab – ponydressur LC1-LA4 
Åben for medlemmer af HSK 
OUT-regler er gældende  
Gangefaktorer for pony-programmer: 
LC: 1,00 
LB: 1,01 
LA1 LA2: 1,02 
LA3 LA4: 1,025 
Vinder af klassen afgøres ved samlet % af max. point 
Indskud: 220 kr. Sløjfe og dækken til klubmesteren 
 
Klasse 7. LC2-A Kval. til Gribskovmesterskab hest 
Åben for alle 
Tilmeld også klasse 20, hvis du vil deltage i Gribskovmesterskabet 
Indskud: 160 kr. -  procentklasse 
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Klasse 8: LB2-A Kval. til Gribskovmesterskab hest 
Åben for alle 
Tilmeld også klasse 20, hvis du vil deltage i Gribskovmesterskabet 
Indskud: 160 kr. – Procentklasse 
 
 
Klasse 9: LA1-A Kval til Gribskovmesterskabet hest 
Åben for alle 
Tilmeld også klasse 20, hvis du vil deltage i Gribskovmesterskabet 
Indskud: 160 kr. -  procentklasse 
 
Klasse 10. MB0-A Kval. til Gribskovmesterskabet hest 
Åben for alle 
Tilmeld også klasse 20, hvis du vil deltage i Gribskovmesterskabet 
Indskud: 160 kr. -  procentklasse 
 
Klasse 11. sværhedsgrad 4-5-6 Showklasse hest 
Åben for alle 
Indskud: 100 kr.  
 
Klasse 12. Klubmesterskab LC1-GP og Klubmesterskab Oldboys/-girls LC2 Hest 
Åben for: Medlemmer af HSK 
OUT-regler er gældende 
Indskud: 220 kr. Sløjfer og dækken til klubmesteren og Sløjfer og pokal til oldboys/-girlsmester 
Der ganges med ”1,0 den sværhedsgrad” af program der rides 
Gangefaktorer for heste-programmer: 
LC LB: 1,00 
LA1 LA2 LA3: 1,01 
LA4 LA5 LA6: 1,02 
MB: 1,03 
MA0 MA1: 1,05 
MA2 PSG: 1,06  
INT 1: 1,07  
SVÆR INT1 INT2: 1,08 
GP: 1,09 
Vinder af klassen afgøres ved samlet % af max. point 
 
Klasse 20. Tilmelding til Gribskovmesterskabet hest og pony(D) 
Åben for medlemmer i distrikt 2 
Tilmeld denne klasse hvis du ønsker at være med i kvalifikation til Gribskovmesterskabet, hvis 
du ikke har redet andre kvalifikationer.  
Indskud: 150 kr. 
 

 
Spring søndag den 20. maj 2018 

Klasse 13. Opvarmningsklasse bom på jord-50 cm Hest & Pony 
Åben for alle 
Indskud: 100 kr. Sløjfe til fejlfri ekvipager 
Metode B0 
 
Klasse 14. Rideskolemesterskab kryds 20-30/40/50 Hest & Pony 
Åben for: Medlemmer af HSK som springer på rideskolehold 
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Indskud:150 kr. Sløjfe og pokal til klubmesteren 
Metode S3 

Klasse 15. Opvarmningsklasse 60-80 cm Hest & Pony 
Åben for alle 
Indskud: 100 kr. Sløjfe til fejlfri ekvipager 
Metode B0 
 
Klasse 16. Klubmesterskab LD-LA Pony spring 
Åben for medlemmer af HSK 

Ekvipager der har placering i LA eller højere skal som minimum starte LA 
Indskud: 220 kr. Sløjfe og dækken til klubmesteren 
Ponykat. 1-2-3. Metode B12 (2 hovedrunder og 1 omspringning) 

 Sværhedsgraduering: 

LD fratrækkes o sekunder  

LC fratrækkes 1 sekund 

LB fratrækkes 1,5 sekund 

LA fratrækkes 2 sekunder 
 
Klasse 17. Opvarmningsklasse 90-110 cm Hest & Pony 
Åben for alle 
Indskud: 100 kr.  Sløjfe til fejlfri ekvipager 
Metode B0 
 
Klasse 18. Klubmesterskab LD-LA Hest spring 
Åben for medlemmer af HSK 
Indskud: 220 kr. Sløjfer og dækken til klubmesteren 
Metode B12 (2 hovedrunder og 1 omspringning) 

Sværhedsgraduering: 

LD fratrækkes o sekunder 

LC fratrækkes 1 sekund 

LB fratrækkes 1,5 sekund 

LA fratrækkes 2 sekunder 

Klasse 19. ekstra start i sløjfeklasse – hest og pony  
Åben for alle 
Indskud: 100 kr.  
 
Klasse 999. Rytterfest 
Åben for medlemmer af HSK 
Indskud:  100 kr. for voksne og 75 kr. for børn under 12 år 
Du skal medbringe en ret til buffeten og drikkevarer til eget forbrug, så sørger klubben for 
dessert og kaffe. Der kan tilmeldes via shoppen i klubmodul 
Vi fejrer de nykårede klubmestre og hygger os med god mad og drikke 
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Regler for klubmesterskaberne: 
 

 For at deltage i Helsinge rideklubs klubmesterskab skal rytteren være amatørrytter og 
medlem af HSK samt være fast rytter på hesten/ponyen, elever må gerne deltage 

 Der skal min. være 3 startende ekvipager i hvert klubmesterskab for at der kan kåres en 
vinder. 

 Man skal min. ride i den højde/klasse, som ekvipagen har placering i, i året 2017-18 
 

 Det er tilladt at ride 2 ponyer/heste i både spring og dressur, men det er kun det bedste 
resultat, der tæller - er man fejlfri på 2 ponyer/heste, kan man kun ride omspringning på den 
ene og har man 2 ponyer/heste til placering i dressur, skal man vælge hvilken, der skal 
trækkes 

 Der kåres 1 klubmester i rideskolespring, 1 i ponyspring og 1 i hest spring 

 Der kåres 1 klubmester i rideskoledressur, 1 i ponydressur, 1 i hest dressur og 1 i Oldboys/-
girls dressur 

 Præmieoverrækkelse foregår til hest/pony for alle placerede i klubmesterskabet 
 
 
 

Almindelige bestemmelser:  
 

 Stævnet er åbent for alle, mesterskabsklasserne dog kun for medlemmer af Helsinge 
Rideklub 

 Stævnet afholdes udendørs på: Helsinge Rideklub, Husebyvej 13, Skærød, 3200 Helsinge 

 Der henvises i øvrigt til Dansk Ride Forbunds reglementer  
http://www.rideforbund.dk/ridesport/reglementer.aspx 

 Startende i gribskovmesterskabet kan se bestemmelserne på klubbens hjemmeside 

 Kontaktperson: Anna Kreiner 28 93 34 07 

 Anmeldelse på DRF GO Husk at anføre hvilken højde der springes/hvilket dressurprogram 
der rides  

 Efteranmeldelse mod 1,5 X indskud 
Startlister m.m. kommer på hjemmesiden senest den 15.5.2018 

 Sekretariatets e-mail helsingerideklub@hotmail.com 

 Hjemmeside www.helsingerideklub.dk 
 

 
 
 

 

Anmeldelsesfrist: 12.5 2018 

http://www.rideforbund.dk/ridesport/reglementer.aspx
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