
 
Uofficielt DM for beriderelever – dressur 
 
Almindelige bestemmelser 
Heste, der deltager i mesterskabet, må under stævnet kun rides af rytteren selv. 
Mesterskabet afvikles i 6 klasser, der rides over to dage.  
Vinder af mesterskabet er den ekvipage, der samlet opnår det bedste resultat fra begge dage lagt sammen. 
  
Der ganges med en koefficient i de højere klasser. 
 
Afvikling 
Ekvipagerne konkurrerer over to dage i to forskellige klasser. Der tilmeldes i enten LA2 og LA4, MB1 og MB2 eller MA1 
og MA2. 
Der rides enten LA2, MB1 eller MA1 den første dag 
Der rides enten LA4, MB2 eller MA2 den anden dag/finalen. 
 
Resultatet i LA2/LA4 ganges ikke op 
Resultatet i MB1/MB2 ganges med 1,025 
Resultatet i MA1/MA2 ganges med 1,050 
 
Det samlede resultat af Uofficielt DM for beriderelever dressur beregnes således: 
De opnåede procenter (med 3 decimaler) fra 1. dag og finalen sammenlægges og benævnes herefter ekvipagens point. 
Er to eller flere ekvipager ligeplacerede efter to dages afvikling, er vinderen den ekvipage, der har det bedste resultat 
(efter koefficient) på finaledagen/dag 2. 
 
Klassen bedømmes af 2 dressurdommere iht. funktionsskemaet i Dressurreglementet, engageret af stævnearrangør. 
 
Indskud 
Indskud 400 kr. – efteranmeldelse 800 kr. Opstaldning iht. stævnearrangørens propositioner. 
Der betales kun et indskud, som dækker begge klasser, og deruddeles kun dotering i henhold til det samlede resultat.. 
 
Startberettigelse 
Udelukket er heste, der har været placeret i sværhedsgraden over det valgte program på anden dag (LA4, MB2, MA2) 
ved C-/B-stævne eller højere i kvalifikationsperioden. 
Startberettigede ryttere er elever der er tilknyttet Ridelærer, Rideinstruktør og Berideruddannelsen. 
Hver rytter må kun starte én hest i finaleklassen. 
 
Præmiering 
Der uddeles rosetter fra arrangøren efter 1. afdeling. 
Der uddeles mesterskabsrosetter og doteringer i henhold til placeringstabellen for det samlede resultat. Vinderen 
modtager æresdækken 
 
Doteringer: 1: 1.000 kr. 2: 800 kr. 3: 600 kr. 4: 500 kr. Øvrige 400 kr.  
Derudover sponserer Dansk Ride Forbund 5000 kr. som fordeles således: 1: 2500 kr. 2: 1500 kr. 3: 1000 kr. 
 
Dansk Ride Forbund sponserer vinderdækken, mens Dansk Ride-Instruktør Forening sponserer rosetter i Mesterskabet. 
 
Dansk Ride-Instruktør Forening sponserer bropenge for de sjællandske deltagere. Kopi af kvittering sendes pr. mail til 
drif@drif.dk efter stævnet. 
 

Startrækkefølge 
Lodtrækning til 1. afdeling foretages elektronisk.  
I 2. afdeling (finalen) rides der i omvendt rækkefølge af placeringsrækkefølgen fra 1. afdeling 
 (inden for de 3 sværhedsgrader). 
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