
Stævne regler på Suså Rideklub 

 

Vi ønsker at have en velfungerende rideklub, hvor vores ponyer og heste fremstår på bedste 

vis! 

Derfor vil det som noget nyt forventes af rideskoleryttere, at du dagen før et stævne, møder 

op på rideskolen for at pudse trense og saddel på den pony/hest du skal starte stævne på. 

Ligeledes skal hesten have vasket hale og have ordnet hove. Niels stiller diverse sæber og 

fedt til rådighed. 

Ofte er der flere ryttere der starter på samme pony/hest, og du vil derfor typisk skulle dele 

opgaven med andre ryttere. 

Du skal derfor være indstillet på, at dette er en fast del af det, at være stævne deltager i Suså 

Rideklub. 

 

Fremadrettet vil der ikke være mulighed for at lave eftertilmeldinger på diverse stævner. 

Dette er en beslutning der er taget, for at kunne bidrage til at planlægge gode stævner. 

Bestyrelsen vil gøre en stor indsats for at sikre, at alle er informeret om at der er tilmeldinger 

til stævnet. Dette sker både via dialog på rideskolen, men også via vores Facebook side 

”Suså Rideklub”. 

 

Forklaring af dressurklasserne: 

OBS da Suså Rideklub ikke er medlem af Dansk Ride Forbund, så har vi vores egne 

dressurprogrammer på vores hjemmeside. 

Holdridning: Flere ryttere viser holdridning sammen med deres træner. Det fungerer i 

princippet som en almindelig undervisnings dag, blot hvor en dommer bedømmer holdet. 

Kür: Flere ryttere laver selv et program, som de sammen fremviser for en dommer. 

Ved holdridning og kür afleveres en samlet tilmelding for holdet. 



Suså trav 1 med førerrytter: Stævnedeltageren rider bag en førerrytter, som viser vejen for 

programmet. 

Suså trav 1: Her er det muligt for rytteren at få læst programmet højt. Dette skal dog angives 

ved tilmeldingen. 

Suså trav 2: et trav program, hvor letridning er tilladt i alle øvelser. 

Suså 1: et program med blandt andet trav og galop volter af 20 meter i diameter. 

Suså 2: et program med blandt andet trav og galop volter af 20 meter i diameter. Programmet 

indeholder flere øvelser samt overgange end Suså 1. 

Suså 3: et program med blandt andet trav og galop volter af 15 meter i diameter. 

 

Generelt: 

Hver rytter må max starte 2 dressurklaser, samt holdridning eller kür. 

I alle klasser gælder det, at du ikke må starte ekvipager du allerede har vundet 3 gange eller 

vundet to niveauer over. 

Det er tilladt at ride med pisk og sporer. 

Der opvarmes i det store ridehus i klasserne 1-3. 

Der opvarmes i det lille ridehus i klasserne 4-8 – dog kun ved ledsagelse af en voksen.  

Husk at tage hensyn til, at ponyerne/hestene går mange gange i løbet af dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


