
KLUBVANDREPOKAL 
 
Alle medlemmer af SLRK har mulighed for at vinde klubvandrepokalerne. 
Der uddeles følgende vandrepokaler ved den ordinær generalforsamling i disse discipliner: 

 Dressur, pony og hest ved E og D klasser 
 Dressur, pony og hest ved C, B og A klasser 
 Spring, pony og hest ved E og D klasser 
 Spring, pony og hest ved C, B og A klasser 
 Rideskole dressur (point som ved E og D klasser) 

Den foreløbige stilling i klubvandrepokalerne vil fremgå af slrk.dk og bliver løbende opdateret. 
 
 

BETINGELSER 
 
For at deltage i klubvandrepokalerne, skal du være medlem af SLRK og repræsentere klubben ved de pågældende 
stævner. 
Undtaget herfor er, hvis bestyrelsen har godkendt start for anden klub inden stævneafholdelse, f.eks. i forbindelse 
med holdmesterskaber, hvis SLRK ikke stiller med et hold, eller deltagelse i stævne hvor SLRK ikke er inviteret, evt. 
point tæller ikke med i klubpokalregnskabet. 
De respektive pokaler uddeles kun såfremt der er minimum 3 ekvipager på listen ved årets udgang, hvoraf der er 
repræsenteret minimum 2 forskellige ryttere. 
Hvis ekvipagen har opnået placering på C-niveau, udelukkes denne fra at deltage i klubvandre-pokalen for E og D 
stævner. 
Indberetning af stævneresultater skal ske senest 60 dage efter resultatet er opnået dog senest d. 20. januar til 
Michael Pedersen, slrk.pokal@gmail.com 
Den skriftlige indberetning skal indeholde følgende (eksempel): 

 Glostrup Rideklub, C-stævne 17. december 2014 
 Helle Jørgensen, Musdi, (pony), dressur, klasse LA1, 3. plads 
 Helle Jørgensen, Musdi (pony), spring, klasse LA1*, metode XX, 3. plads 

 
 

PLACERINGSPOINT 
 

Sværhedsgrad 1. pl. 2. pl. 3. pl. 4. pl. 5. pl. Øvrige 

0 5 4 3 2 1 1 

1 6 5 4 3 2 1 

2 7 6 5 4 3 2 

3 8 7 6 5 4 3 

4 9 8 7 6 5 4 

5 og højere 10 9 8 7 6 5 

Procentklasser i dressur er pointgivende. 
Holdplacering er pointgivende. 
Klasser der er godkendt iflg. Dansk Ride Forbund er pointgivende. 
Fejlfri runder i U-klasser/B0 giver point som 5 pl. 
Resultater ved B og A klasser ganges med 2. 
Har man point til E+D Pokalen, men opnår derefter point til C+B+A pokalen, vil E+D resultaterne medtages på C+B+A 
listen, men vil kun tælle med 50%.  
Oplysning om sværhedsgrad findes i DRF reglement under fællesbestemmelser, klasser og fordringer. Side 49, se 
følgende link: 
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Ridesport/Reglementer/2020/Flles%20Bestemmelser%2010%20j
anuar%202020%20uden%20synlige%20rettelser%20v2.ashx 

mailto:slrk.pokal@gmail.com
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Ridesport/Reglementer/2020/Flles%20Bestemmelser%2010%20januar%202020%20uden%20synlige%20rettelser%20v2.ashx
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Ridesport/Reglementer/2020/Flles%20Bestemmelser%2010%20januar%202020%20uden%20synlige%20rettelser%20v2.ashx

