
Proposition 
 

Proposition för Drevinge Ryttarsällskaps och Compass Sportryttarklubbs 

Klubbmästerskap 2014, för privatponny, häst och lektionsponny lördagen den 

15 november 2014 
 

Särskilda bestämmelser: 
  

1.Anmälningstiden utgår 10 november kl 18:00, efteranmälan i mån av plats. 

Max 30 starter totalt.  

Anmälan privatryttare skickas till: drevinge_ryttare@hotmail.com.  

Ange Ryttare, Häst/Ponny och vilket program du avser att rida. 

Är du ridskoleelev på Stall Compass sker förfrågan och anmälan till 

Claudia Göth,  claudia.goth@stallcompass.se  

1.Startberättigad i klubbmästerskapet är alla medlemmar som betalt 

medlemsavgift för 2014 i Drevinge Ryttarsällskap eller Compass 

Sportryttarklubb. 

2.Man väljer själv program, lång eller kort bana, dock lägst på den nivå man 

normalt tävlar på. Har man inte startat i dressyr på extern tävling under 2014 så 

är valet av nivå helt fritt. 

3.Drevinge och Compass specialbestämmelser för dressyr gäller.  

Dessa anslås i respektive stall och publiceras Compass SRKs hemsida 

www.csrk.se samt Drevinge RS hemsida www4.idrottonline.se/Drevinge-

Ridsport/ i god tid för tävlingen. 

1.Domare: Nicole Magaliff 

2.All betalning sker på plats tävlingsdagen. Anmält ekipage anses som 

startanmält 

3.Tävlingen hålls i ridhus, fibersand, 22x60  framridning utomhus, fibersand, 

45x55 (CSRKs utebana). Vid otjänlig väderlek kan framridning komma att ske i 

ridhuset. 

4.Själva genomförandet görs som en klass enligt startordning. 

5.Till klubbmästare utses ekipage med högst procent oavsett program, en för 

privatponny, en för lektionsponny (sammanslagna kategorier) och en för häst. 

6.Startlistor och ryttarmeddelade anslås på respektive klubbs hemsida och på 

plats i stallen den 14 november. Första start kl 13, fasta starttider  

7.Frågor angående klubbmästerskapet i dressyr ställs till: 

 Pernilla Birging DRS, 070-972 74 40 för privatryttare 

Claudia Göth CSRK, 070-989 00 02 för ridskoleelever 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klasser 

 

Kl 13.00 Klass I Klubbmästerskap  Pris  

   

KM DRS Häst 

  Rosett, Plakett, Vinsttäcke 

Prisutdelare: Marie Nydén 

    

  KM DRS Privatponny 

  Rosett, Plakett, Vinsttäcke 

  Prisutdelare: Claudia Göth 

 

KM CSRK, Lektionsponny  

Rosett, Plakett, Hederspris 

Prisutdelare: Claudia Göth 

 

   

Valfritt program på lång bana (20x60) 150 kr 

 

Paus, ca 15 min 

 

Valfritt program på kort bana (20x40) 150 kr 

 

   

 

Välkomna 

önskar Drevinge Ryttarsällskap och Compass Sportryttarklubb 


