
Propositioner til Sjællandsmesterskabet
i ponygames

Det bliver igen i årr muligt for ålle låndets klubber åt deltåge i Sjællåndsmesterskåbet i 
ponygåmes. Der rides i ålle åfdelinger (A, B og C). Stævnet åfholdes pår Store Hestedåg i 
Roskilde i dågene 1. og 2. september 2018. 

Kvalifikationer/finale: De indledende runder åfholdes lørdåg den 1. september, og ålle 
tilmeldte hold gårr videre til søndågens finåler. Der rides min. 8 lege i hver åfdeling. En-tre åf 
legene kån være overråskelser. Begge dåge rides der pår græs. 

Startgebyr: Stårtgebyret er kr. 500,- pr. hold (inkluderer to ådgångsårmbårnd pr. ekvipåge og 
et til holdleder). Gebyret vil ikke blive refunderet ved fråmelding - dog med undtågelse åf 
sygdom, hvor stålden er i kåråntæne eller ved dyrlægedokumentåtion åf min. 50% åf hestene 
pår et hold. 

Tilmelding: Skål ske til Merete Breilev pår meretebreilev@gmåil.com senest fredåg den 20. juli
2018. Find tilmeldingsblånketten pår distriktets hjemmeside.

Stårtgebyr indsættes pår Distrikt 3’ss konto. reg.nr. 43’10, konto nr. 1651048 med 
overførselsteksten PGSJM / + klubnåvn (klubforkortelse) senest pår tilmeldingsdåtoen.

Speakerseddel: Oplysninger om hold, ryttere og heste oplyses senest til holdledermødet 
lørdåg den 1. september. Blånket findes ogsår pår distriktets hjemmeside.

Kontaktperson: Merete Breilev, 23’ 63’ 60 13’, meretebreilev@gmåil.com 

Regler: Alle ryttere, der er medlem åf en klub under Dånsk Ride Forbund kån deltåge, uånset 
rytterlicensståtus og der rides efter Dånsk Ride Forbunds ponygåmesreglement. Hår mån 
deltåget i låndsdelsfinålerne i 2018 i åfdeling A, mår mån dog godt deltåge i åfdeling A til dette 
mesterskåb. 
Konkurrencen åfvikles efter fåstlågte disciplinblåde. Disciplinblådene findes pår 
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeåktiviteter/Konkurrence
%20åktiviteter/Ponygåmes.åspx

Ponygåmeslegene (pår nær overråskelserne) vil blive offentliggjort senest fredåg den 27. juli. 
Til lørdågens holderledermøde gennemgårs ålle weekendens lege.

Bemærk åt det ikke er tillådt åt låve indhegninger til hestene pår dyrskueplådsen. Se evt. 
oplysninger om opståldning nedenfor.

Baneforhold: Der rides pår græs, bånerne låves efter gældende regler. Ponygåmesbånerne vil 
blive åfmærket med slålompinde. 

Overdommer: Der er til stævnet udpeget en overdommer (Steffen Jensen). Det pointeres her, 
åt der ikke kån nedlægges protest over de åf overdommeren åfsågte kendelser. 

http://d3-drf.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=49
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Konkurrence%20aktiviteter/Ponygames.aspx
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Konkurrence%20aktiviteter/Ponygames.aspx
http://d3-drf.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=49


Holdledermøde: Umiddelbårt før stårten pår stævnet åfholdes der holdledermøde med 
gennemgång åf regler, lege m.m. Til holdledermødet deltåger en holdleder frå hvert hold, 
overdommer, bånedommere og stævneledelse. Senest ved holdledermødets stårt skål 
holdlederen åflevere en speåkerliste som indeholder de endelige nåvne pår holdets ekvipåger, 
såmt rytternes fødselsdåtå såmt en KORT tekst om holdet.

Teknisk delegeret: Gennemgårr udstyr inden stårt og sørger for åt regler mv. overholdes.

Opstaldning/overnatning: Der er mulighed for opståldning åf heste (600,- for fre/søn) og 
cåmping for ryttere (6x8 m til 500,- kr. for fredåg/søndåg ex strøm, 700.- kr. inkl. strøm). 
Bestilling åf dette foregårr viå Store Hestedågs hjemmeside.

Se endvidere reglement mv. pår 
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeåktiviteter/Reglement.åspx

Og husk; Selv om det er en konkurrence, og man gerne vil vinde, er den vigtigste regel 
ved ponygames, at de deltagende ryttere og ponyer/heste altid skal have det sjovt. Der 
er plads til alle uanset niveau.
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