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KLUBMESTERSKABSREGLER   2023 
 

Der udskrives mesterskaber i: 
 

• Dressur pony 

• Spring pony 

• Dressur hest 

• Spring hest 
 
 

Fælles for begge discipliner: 
 

En rytter må kun starte ét mesterskab pr. disciplin (altså ikke starte både i hest og pony). 

Hver rytter må max. starte 2 heste/ponyer i samme mesterskabsklasse, dog kan der kun opnås én placering, 

og det vil være på den bedst placerede hest/pony. 

En hest/pony må kun starte ét mesterskab pr. disciplin.  
 

Dansk Ride Forbunds reglement er gældende. 

For at deltage i klubmesterskabet i TNKR, skal man have været medlem i min. 3 mdr. før afholdelsen af 

klubmesterskaberne. 

Uanset antal deltagere i klubmesterskabsklassen, er der min. 3 placeringer, og der gives ranglistepoint 

tilsvarende. Der er fine præmier til alle placerede, samt roset til alle startende. 
 

Der opfordres generelt til fair play og sportslig optræden. TNKR´s hensigt med at finde en klubmester er at 

hylde en rytters kontinuert gode arbejde med en pony/hest. Hestebytte for at omgås ekvipage-reglerne er 

ikke velset, da dette ikke opfattes som værende et kontinuert arbejde.  

 

Yderligere regler gældende for DRESSUR:   
Klubmesterskabet udskrives som én procentklasse for hhv. hest og pony, med LC1 som laveste program, og 

der må kun rides ét program på hver hest/pony.  

Ekvipagen skal mindst ride det højeste program, hvor der er opnået 65% i kvalifikationsperioden (gældende 

fra 1. januar 2021). Er der ikke opnået 65% i nogle programmer, må der naturligvis rides LC1 (eller højere, 

hvis det ønskes).   

Bandager/klokker/gamacher er ikke tilladt på stævnebanen, kun på opvarmningen.  

Det tillades, at der rides med pisk i sværhedsgrad nul, men der må IKKE rides med både pisk og sporer. 

Sværhedsgrad nul er for pony: LC1/LC2/LC3 – og for hest: LC1/LC2/LC3/LB1/LB2/LB3. 

Ved lige placering til 1. pladsen, vinder den ekvipage, der har redet højeste program. Ved lige placering til 

1. pladsen, hvor der er redet SAMME program, ses på karaktererne for samlet indtryk, begyndende med 

rytteren, og fortsættes opad, indtil en ekvipage har højeste karakter. Hvis alle karakterer for samlet indtryk er 

ens, ses på karakteren for sidste øvelse (parade/afslutning) – derefter er de lige placerede, og der foretages 

lodtrækning.  

 

Yderligere regler gældende for SPRING: 
Klubmesterskabet udskrives som én klasse for hhv. hest og pony på tværs af højder.  

Min. højde 60 cm for hest og min. højde 50/40/30 cm for pony (kat. 1/kat. 2/kat. 3). 

Der skal mindst rides den højde, som ekvipagen har gennemført med 0 fejl i kvalifikationsperioden 

(gældende fra 1. januar 2021).    

Der springes efter tilladte forhindringstyper, svarende til den laveste klasse. Forhindringstyperne skal som 

udgangspunkt ikke ændres, men indsætning af fyld og ekstra bomme, modsvarende højden/sværhedsgraden 

for klassen er tilladt.  

Ved lige placering til 1. pladsen, afholdes yderligere omspringning til vinderen er fundet. 
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