
Regler vedrørende klubmesterskabet i 2019: 
Klubmesterskaberne rides i følgende klasser: 

DRESSUR: Hest og pony: Udskrives som selvstændig procentklasse for henholdsvis pony og hest. Skal som min. ride det højeste program ekvipagen 
har redet til 50 %, indtil pågældende stævne, ved klub- eller distriktsstævne, dog mindst LC1. 

SPRING: Hest og pony: Udskrives som LC/LB/LA klasse. Skal rides højest 10 cm mindre end ekvipagen har gennemført indtil pågældende stævne, ved 
klub- eller distriktsstævne, dog min. LC. Metode i finalen er B4.  – OBS: SPRING AFVIKLES FØRSTE GANG I 2020 

Ekvipagen samler point ved de 2 eller 3 kvalifikationsstævner VOS afholder i sæsonen og de tages alle med til finalen. 

Uanset om der er 3 placeringer eller ej, gives der 5, 4, 3, 2 og 1 point, forudsat at ekvipagen har gennemført hovedrunden i spring eller har opnået 50 % 
i dressur. Der ses bort fra ryttere fra andre klubber i klassen, når der gives point til klubmesterskabet. 

I klubmesterskabets finale må en rytter kun starte på en hest/pony. For at være kvalificeret til finalen, skal ekvipagen som minimum have redet 1 
indledende runde i løbet af året. 

For at deltage i klubmesterskaberne skal man være aktiv medlem af VOS 

Udklasset: Ekvipagen er udklasset, hvis man inden første stævne har deltaget i sværhedsgrad 3 eller derover. 
 
Skift af hest: Hvis hesten/ponyen i løbet af året dør, bliver skadet eller solgt, må de opnåede point overgå til en anden hest, der ikke har været startet i 
klubmesterskabet tidligere på året. Skift af hest må kun ske en gang om året og hvis det er aktuelt, kun mod forevisning af gyldig dyrlægeerklæring. 
Point opnået på pony kan ikke flyttes over til mesterskabet for heste og omvendt. 

Finalen: Ekvipagen der gennem året har opnået flest point, vinder klubmesterskabet. Er der 
pointlighed efter finalen, er det resultatet fra finaledagen der er gældende. Hvis en sikker vinder 
udebliver fra finalen, uden en meget god grund, går klubmesterskabet til 2. bedst placerede. 

Klubmesterpokalerne er vandrepokaler og de kan ikke vindes til ejendom, alle vindere vil få en 
erindringspokal. 

 
 
 
 
 

Point: 

  Point i afd. af 
klubmesterskabet: 

Point i finalen: 

Nr.1  5 10 
Nr.2  4   8 
Nr.3 3   6 
Nr.4 2   4 
Gennemført 1   2 

 



 
Klassernes sværhedsgrader 
 

  HESTE PONYER 

Sværhedsgrad Spring Dressur - Bane A Spring Dressur - Bane B 

0 LE  

LD 

LD1, LD2 LE  

LD 

LD1, LD2 

0 LC LC1, LC2, LC3 LB1, LB2, 
LB3 

LC LC1, LC2, LC3  

1 LB LA1, LA2, LA3, LA Kür, 
FEI 5 års 

LB LB1, LB2, LB3  

2 LA LA4, LA5, LA6, JRI, LA6 
Kür 

  LA LA1, LA2, LA Kür 

3 MB MB0, MB1, MB2, MB3, 
JRI, JRM ,MB Kür, FEI 6 
års, FEI JUN Kür 

MB LA3, LA4,  

 


