
STÆVNEREGLEMENT 
TØJ OG UDSTYR: 
Ingen krav til valg af tøj, om du vil bruge det klassiske stævnetøj med hvide bukser, hvid/sort trøje 
og sort jakke, eller helt almindeligt ridetøj det er helt dit eget valg. Der skal altid bæres hjelm, 
samt støvler eller forsvarlige sko. Det er altid tilladt at tage en sikkerhedsvest på, hvis man ønsker 
det. 
 

Til vores stævner, skal alle rytter have almindelig sadel og hovedtøj på. Hovedtøj må være 
engelsk-næsebånd, hannoveransk-næsebånd, kryds-næsebånd og hackemore/bidløst hovedtøj. 
(Til ringridningsstævner er det tilladt at ride uden sadel hvis man er privatrytter, dog skal alle have 
hovedtøj på) 
 

Gamacher, bandacher og klokker bruges som man ønsker, dog skal rideskoleryttere/partryttere 
have styr på at sætte det rigtigt, eller spørger om hjælp. 
 

Af ekstraudstyr må man have fortøj, martingal og halerem på. Der må IKKE bruges glidetøjle, 
champon, indspændinger eller andre hjælpemidler. Heller ikke under opvarmning! 
 

HVEM KAN DELTAGE: 
Alle kan deltage, om man er rideskolerytter, opstalder, part eller udefrakommende, så er der 
plads til alle. Dog er der opdeling i klasserne, hvilket er beskrevet længere nede. 
 

OPDELING AF KLASSER: 
Vores klasser deles op, dog deles det ikke i højden på ponyen/hesten, men på alderen hos 
rytteren. De deles i over og under 13 år. Når du fylder 13, rider du altså mod hest. 
Derudover deles de i privat/part og rideskole. Så alle parter og privatryttere rider mod hinanden 
(dog delt i over og under 13 år), mens alle rideskoleryttere rider mod hinanden (dog også delt i 
over og under 13 år). Dog gør dette sig ikke gældende i vores sløjfeklasse, der rider rideskole, 
part- og privatryttere sammen, uanset alder.  
 

Sløjfeklasser: Holdridning, Kür, Suså skridt 1 m/hjælper, Suså trav 1 m/førrerrytter, Suså trav 1 og 
2 m/hjælper.  
OPRETTELSE AF PROCENTKLASSER: 
Hvis der kun er 5 ryttere eller færre, i en eller flere af klasserne (i samme niveau f.eks. 
travklasserne eller galopklasserne), opretter vi procentklasser for at samle de små klasser, til 
nogle lidt større.  
 

Privat- og partryttere under 13 rider mod hinanden i en procentklasse, lige meget hvilke 
programmer de rider. Det samme gør sig gældende i privat- og partryttere over 13. 
 

UDKLASNING: 
Vinder man en klasse 3 gange, må man ikke længere ride den klasse, samt klasserne lavere. Dette 
gælder ikke rytteren, men Equipagen. Så hvis en rytter skifter hest, må de igen rider alle klasser. 
 
 
Ved spørgsmål, kontakt gerne bestyrelsen. 

Suså rideklub 


