
SAR’s forslag til reglementsændring af mesterskaberne i dressur. 
 

SAR havde i går besøg af rideforbundet (3 repræsentanter) idet vi har fået forbundets stævne-
certificering. 
 
I den anledning kom vi til at tale om, hvor dyrt det er at afholde distriktsmesterskaber, idet 
reglementet sætter nogle regler op som fordyrer afholdelsen af dem. 
 
Deres råd til os var at vi som distrikts sendte forslag ind til forbundet som kunne formindske vores 
omkostninger – de havde nemlig også foreslået Bornholm det samme 

 
Vi havde i denne weekend officialsudgifter for små 7.000,- for afholdelse af mesterskaberne, vi fik 
5.500 kr ind i startsgebyr til mesterskaberne – skulle af med 1850,- i dotering, men har jo så også 
udgifter til rosetter og blomster m.m. som vi i klubben synes hører et mesterskab til. Altså går det for 
vores vedkommende kun lige i 0,- når vi får distriktets tilskud. Det er lidt ærgeligt at vi på forhånd kan 
sige at alt vores arbejde ikke giver noget til klubkassen ud over ros, som vi desværre ikke kan betale 
husleje med ;0) 
 
SAR vil derfor gerne stille med følgende forslag til drøftelse: 
 
Skal vi i distrikt 5 foreslå rideforbundet at der bliver lavet ændringer i reglementet som kunne 
nedskrive klubbernes udgifter til afholdelse af distriktsmesterskaber. Da vi ikke har afholdt 
mesterskaber i spring kan vores forslag kun omhandle dressur: 
 
at der ved hestenes mesterskab 1. afdeling kun behøves være én dommer mod 3 nu 
at der ved hestenes mesterskab 2. afdeling kun behøves være 2 dommere mod 3 nu 
at der ved holdmesterskaber i dressur kun behøves at være 2 dommere mod 3 nu. 
at der ved afholdelse af mesterskaber i la-klasser ikke nødvendigvis behøves at bruges b+ dommere. 
at der ved afholdelse af ponymesterskaber kun skal være 2 dommeren mod 3 nu. 
 
Skulle dette komme til en reglementsændring ville SAR bestemt super gerne afholde flere 
mesterskaber, men som det er nu har vi ikke råd til at søge om mesterskabet for 3 år i træk! 


