
Uofficielt DM for beriderelever – springning 
 
Almindelige bestemmelser 
Heste, der deltager i mesterskabet, må under stævnet kun rides af rytteren selv. 
 
Mesterskabet afvikles i LA1* metode S2 – stilspringning over 2 omgange/afdelinger fordelt over 2 dage. Der skal være 
mulighed for at ride en opvarmningsklasse. 
 
Afvikling 
Det samlede resultat af Uofficielt DM for beriderelever springning beregnes således: 
De opnåede slutpoint fra 1. afd. og 2. afd. sammenlægges og benævnes herefter ekvipagens resultat. 
 
Ved lige antal fejl til 1., 2. og/eller 3. pladsen foretages omspringning, der bedømmes som stilspringning og med fejl og 
strafpoint. Såfremt der er ligeplacerede på point i omspringningen, vil det derefter være tiden i omspringningen der afgør 
placeringen. 
 
Klassen bedømmes af 1 stilspringdommer udpeget af DRF/DR-IF og en springdommer. 
 
Indskud 
Indskud 300 kr. – efteranmeldelse 600 kr. Opstaldning iht. stævnearrangørens propositioner. 
Der betales kun et indskud, som dækker begge klasser, og der udbetales kun præmier og uddeles rosetter i 
finaleklassen. 
 
Startberettigelse 
Startberettiget ryttere er elever der er tilknyttet Ridelærer, Rideinstruktør og Berideruddannelsen. 
Hver rytter må starte 2 heste i 1. afd. og én hest i 2. afd. 
 
Præmiering 
Der er ingen rosetter eller doteringer i 1. afdeling. 
På baggrund af det samlede resultat er der rosetter og doteringer i henhold til placeringstabellen. 
 
Doteringer: 1: 1.200 kr. 2: 960 kr. 3: 720 kr. 4: 480 kr. Øvrige 300 kr.  
Derudover sponserer Dansk Ride Forbund i 2020 klassen med 5.000 kr. som fordeles således: 1: 2.500 kr. 2: 1.500 kr. 
3: 1.000 kr. 
Dansk Ride Forbund sponserer vinderdækken og Dansk Ride-Instruktør Forening rosetter i Mesterskabet. 
 
Dansk Ride-Instruktør Forening sponserer bropenge for de sjællandske deltagere. Kopi af kvittering samt kontonr. 
sendes pr. mail til drif@drif.dk efter stævnet. 
 
Startrækkefølge 
Lodtrækning til 1. afdeling foretages elektronisk.  
Der er lodtrækning om startorden til 1. afd. I 2. afd. er startordenen således, at først startende er den ekvipage med 
lavest resultat fra 1. afd. Ved ligeplacerede er startordenen fra 1. afd. gældende. 
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