
Klubmesterskaber i MBR 
12.-13. september 2020 
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Klasse Fordring 
1 Mønstring junior  

Mesterskab 
2 Mønstring hest 

Mesterskab 
3 LD1-2/B-bane/pony 

4 LC1-2-3/B-bane/pony 
5 LB1-2-3/B-bane/pony 

6 LA1/B-bane/pony 

7 LA2/B-bane/pony 
8 LA4/B-bane/pony 

9 LD1-2/B-bane/hest 
10 LC1-2-3/A-bane/hest 

11 LB1-2-3/A-bane/hest 

12 LA1/A-bane/hest 
13 LA2/A-bane/hest 

14 LA4/A-bane/hest 
15 LA6/A-bane/hest 

Klasse Fordring Metode 

16 Slalom med trækker  
17 Slalom uden trækker  

18 Ponygames med trækker  

19 Ponygames uden trækker  
20 Bom på jord m/u trækker B0 

21 30 cm m/u trækker B0 
22 40 cm m/u trækker B0 

23 50 cm mix B0 
24 60 cm mix B0 

25 70 cm mix B0 

26 80 cm mix B0 
27 90 cm mix B0 

28 100 cm hest B0 
29 LC Mesterskab Pony 

(60/70/80 cm) 
B1.2 

30 LD Mesterskab Hest 
(90 cm) 

B1.2 

31 Ringridning junior 
Mesterskab 

 

32 Ringridning senior 
Mesterskab 

 



Almindelige bestemmelser: 

1. Stævnet er åbent for medlemmer af MBR. 

2. Startgebyr: Klasse 16, 17, 18 og 19 koster 25 kr. pr klasse. Resten af klasserne 

koster 50 kr. pr. klasse.   

3. Dotering: Rosetter i alle klasser, samt dækken til klubmestrene i spring og dressur. 

Der vil desuden være ærespræmier i nogle af klasserne. 

4. Klasse 1, 2, 16, 17, 18, 19, 31 og 32 må rides ud over reglements maksimum på 2  

klasser pr. dag. 

5. MBR forbeholder sig retten at aflyse klasser med for få tilmeldinger. 

6. Anmeldelse med angivelse af hest og rytter samt klassenumre skal sendes til 

Margit Olsson (mail: soevang159@mail.dk) senest den 1. september 2020. 

Anmeldes og betales der efter denne dato, skal der betales dobbelt startgebyr. 

7. Startgebyret kan indsættes på konto nr. 0650-6570095054 eller mobile pay  

tlf. 52 24 14 66. 

8. Pokaler skal afleveres til Margit Olsson, Strandvejen 159, Rønne, senest den 1.  

september. 

9. Det forventes, at alle, der deltager ved stævnet, giver en hånd med ved 

forberedelse og afvikling af stævnet. 

10. Programmet kommer på MBRs hjemmeside, på facebook og på opslagstavlen i 

hallen. 

11. Ekvipager, der har startet klubmesterskaber i andre klubber, må meget gerne 

deltage ved stævnet, men starter uden for konkurrence i mesterskaberne. 

12. Klubmestre i dressur er de ekvipager, der opnår flest point over godkendelse i  

13. klasserne 4-8 og 10-15. Ved pointlighed er det klassens sværhedsgrad, der er   

afgørende. Hvis en rytter starter to klasser på samme hest, vil det være den 

gennemridning med flest point, der er gældende - den med mindst point annulleres. 

14. I springmesterskaberne kan der rides på flere heste/ponyer i første runde, og 

derefter vælges hvilken hest man ønsker at fortsætte med. 

15. Der skal være mindst 3 deltagere i mesterskabsklasserne, for at det bliver et 

mesterskab. 
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