
 

 

Stutsborg Rideklub: Regler for klubbens Championat 

Championatet er en løbende konkurrence, hvor point opsamles igennem et år i perioden 1. december - 
30.november. 

Bestyrelsen fastsætter regler for udregning af point, der gives ved deltagelse og placering i stævner, hvor man 
repræsenterer Stutsborg Rideklub (STRK). 

- Championatslisten er forbeholdt ryttere på heste, som er opstaldet på Stutsborg Ridecenter. 

- En rytter er først startberettiget for STRK, når medlemskontingent er registreret indbetalt. 

- For at være berettiget til points på championatslisten skal man til et stævne stå som startende for STRK på 
startlisterne. Det er rytterens eget ansvar at tjekke, at den afholdende klub har skrevet rigtigt på startlisterne, 
og at det også står korrekt i DRF’s stævneprogram, Equipe. 

- Stævne start ved specialforbunds arrangementer f.eks. fjordhestene i DK tæller som klubstævner under 
forudsætning af, at der startes for STRK. 

- DM-EM-Nordisk Mesterskab for specialforbund tæller som distriktsstævner. (Gælder ikke opvarmningsklasser, 
de tæller som klubstævner). 

- Hvis man starter internationale klasser i DK eller i udlandet, er det ok, at man starter for Danmark på 
startlister. 

- Placeringer til Stutsborg Rideklubs klubmesterskaber giver i den pågældende klasse/højde x 2 i points 
(Klubstævner).  

- Der skal være mindst 3 startende i klassen, før den er pointgivende til championatet. 

- Afvikles en dressurklasse, som en sløjfeklasse, opnås der points svarende til ”øvrige placeringer” i denne type 
klasse, hvis der modtages en sløjfe for det pågældende ridt. (Det indberettes som 0 i placering) Hvis der er 
placeringer, som gør, at man modtager en roset svarende til en 1., 2., 3. plads m.v., får man points svarende 
til den klasse, der rides, jf. Equipe. 

- Afvikles en springklasse til klubstævner og distriktsstævner som BO klasser, opnås der points svarende til 
”øvrige placeringer” for den pågældende højde/klasse (Det indberettes som 0 i placering). Hvis der er 
placeringer, som gør, at man modtager en roset svarende til en 1., 2., 3. plads m.v., får man points svarende 
til den klasse/højde der rides, jf. Equipe. 

- Pas De Deux, holdklasser/holdmesterskaber er ikke pointgivende. 

- Hvis flere ekvipager, ved championats afslutning, har samme points til 1. pladsen, vinder den, der har opnået 
flest 1. pladser i perioden. Er ekvipagerne stadig ”lige”, vinder i dressur, den med de højeste procenter, og i 
spring vinder den med mindst fejl i hovedrunderne i afleverede indberetninger.  

Pointskema findes på hjemmeside under stævner/Championat. 

Championatspoint skal indberettes på Stutsborg rideklubs hjemmeside senest 14 dage efter afvikling af 
stævnet for at være gældende. 

Her er link til indberetning af resultater:  

https://stutsborg-rideklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=75 

 
 

 



Der uddeles hvert år championats præmier til den bedst placerede inden for følgende fire discipliner: 

 
•Dressur, pony 
•Dressur, hest 
 
•Spring, pony 
•Spring, hest 
 

Championatsvinderne hyldes ved et arrangement, som skal være afholdt senest 30.januar. 

For at kunne modtage sin præmie som championatsvinder, skal man selv være til stede, eller være 
repræsenteret af en udpeget stedfortræder. Hvis man er repræsenteret ved stedfortræder, skal bestyrelsen 
have besked om, hvem det er, som repræsenterer en. Dette af hensyn til afviklingen af arrangementet og evt. 
sponsorer. 

 
Hesten/ponyen skal være opstaldet på Stutsborg, for at man kan deltage i Championatet (det er ikke nok med 
medlemskab). Flytter ekvipagen i championatsperioden, eller inden uddelingen af championats præmier, så 
hesten ikke længere er opstaldet/ tilknyttet Stutsborg Ridecenter, bortfalder hermed også point/placeringen i 
Championatet. 

Skiftes der pony eller hest i perioden, og er den nye pony/ hest opstaldet på Stutsborg kan begge ekvipager 
optjente point/stå på championatslisten. Har man to ponyer/heste opstaldet på Stutsborg, kan begge disse 
selvfølgelig stå på Championatslisten. 

Mister man sin pony/hest pga. sygdom, og får man ikke en ny pony/hest inden periodens udløb og inden 
championatsuddelingen, kan man søge dispensation hos bestyrelsen, om fortsat at stå på listen. 

Ansøgningen om dispensation. skal senest gives til bestyrelsens formand, 30 dage efter, at man har mistet sin 
pony/hest. 

 

 

 
 
 


