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DM skall arrangeras på 2* tävling och kan ridas som en enskild
klass eller som en klass i klassen.
Tävlingen genomförs med kategorisammanslagning och DM
tecken (medalj) delas ut till de tre främst placerade. Övriga
placeringar i klassen efter TR.
Ponnyer i kategori B, C, D.

Öppet för

För att delta i DM krävs att ryttaren är medlem i och tävlar för
någon förening som tillhör Södermanlands Ridsportförbund.
Tävlingen är öppen för barn i åldern 8-12 år (födda 2013-2009).
Ponny får starta flera gånger med olika ryttare.
Ryttare får delta med en ponny per gren.

Deltagande

Ryttare får inte delta i DM för ponny samt Barn-DM under samma
kalender år.

Anmälan och
avgifter

Anmälan görs enligt arrangörens proposition.
Anmälningsavgiften till DM är 150 kr och tillfaller Södermanlands
Ridsportförbund. Ryttare betalar DM avgiften utöver startavgiften.
Startavgiften tillfaller arrangören.
Ryttare ska betala DM avgiften innan klassen startar för att räknas
som anmäld till DM.

Klasser

DM rids i LB:1.

Domare

Domaren ska vara från annat distrikt. Gäller inte överdomaren.

Priser och
placerade

De tre främst placerade per klass får DM-tecken, rosett och
plakett. Segertäcke till segraren. Ekipaget skall ha genomfört hela
ritten för att kunna erhålla pris.

Genomförs DM som separat klass står respektive arrangör själv stå
för priser utöver de tre främst placerade. Rids DM som en klass i
klassen delas endast de tre första priserna ut i DM:et.

Till
arrangören

DM propositionen skall vara distriktet tillhanda senast 6 veckor
innan tävlingsdatum, för att säkerställa att priser finns på plats.
Lista för DM anmälningsavgift ska finnas i propositionen.
Södermanlands Ridsportförbund fakturerar arrangören antalet
startande i DM * 150 k efter avslutad tävling.
Arrangerade förening ansvarar för de individuella priserna.

Frågor

Till sodermanland@ridsport.se 0220 - 456 22, 0220 – 456 24

