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Team Cup Dressur gennemføres efter reglerne i DRF Breddereglement 2016/17, som kan downloades 
fra www.rideforbund.dk med følgende ændringer/tilføjelser: 

 Startgebyret er sat lavt og derfor skal værtsklubben betale kørepenge og honorar til 
dommerne. (2017 sats kr. 3,63 pr. kørt km og kr. 250,00 (alternativt 500,00) i honorar) 
Startgebyr dækker omkostninger til sløjfer til de placerede hold i turneringen. Der overrækkes 
ikke sløjfer i de indledende konkurrencer.  

 Der gøres opmærksom på, at der i år er tilladt at have en rytter på et hold som har eller har haft 
placering på sværhedsgrad 1 til et C-stævne. Vi er ikke helt klare endnu omkring opfølgning på 
dette, men som udgangspunkt tages udmeldelsen: en rytter, som værende gældende. Dermed 
kan der ikke forventes at der kan byttes ud fra gang til gang for denne ene rytter. 

 I Distrikt Sønderjylland sammensætter vi de tilmeldte hold i puljer á tre hold. De to 
gæsteklubber konkurrerer kun mod værtsklubben og ikke mod hinanden. Det vil sige at 
heste/ponyer skal gennemride, hver sit program tre gange. 

 Efter konkurrencen skal værtsklubben offentliggøre resultatet for ridtene og arrangere socialt 
samvær for de tre hold og dommeren. 

 Værtsklubben indsender resultat til breddeudvalg Distrikt 8/Arno Gormsen.  
 
Breddeudvalg Distrikt Sønderjylland: 

 Laver stævneplan så snart alle tilmeldinger er modtaget. Der konkurreres typisk en fredag aften 
kl. 18.30.  

 Rekvirerer dressurdommere. Værtsklubben skal dog betale kørselspenge og honorar til 
dommerne  

 Sørger for resultatformidling. 

 Indkalder alle holdledere til et møde inden turneringen starter for at drøfte regler m.v. 
 
Hvert hold skal stille med en holdleder, som sagtens kan være en forælder.  
Holdlederen repræsenterer holdet ved indledende holdledermøde og evt. holdledermøder ved de 
enkelte konkurrencer, ligesom vedkommende arrangerer kørsel når der konkurreres på udebane. 
Holdlederen er ansvarlig for at gennemføre konkurrencen på hjemmebane, hvilket vil sige at: 

 der udpeges skriver til dommer  

 der udpeges person til resultatsammentælling 

 der udtages heste/ponyer 

 der arrangeres socialt samvær efter konkurrencen 
 
Tilmelding på mail til: Arnogormsen@gmail.com 
(husk at påføre navn på holdleder, klub i evt. starter for) 
 
Startgebyr på kr. 200,00 pr. hold indsættes på Distrikt 8 konto i Sydbank:  
Regnr. 7915 kontonr. 100 417 – 7. (Husk at anføre klub). 
 

Sidste tilmelding: Søndag d. 19. Februar 
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