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DM skall arrangeras på en ett och 2*tävling och kan köras som en
enskild klass eller som en klass i klassen.

Öppet för

För att delta i DM krävs att kusken är medlem i och tävlar för
någon förening som tillhör Södermanlands Ridsportförbund.
Ponnyer och häst i skilda klasser.

Deltagande

Kusk kan delta med flera ekipage men kan endast bli placerad med
ett ekipage i respektive kategori.
Häst får delta i en DM klass/gren.
Ponny får delta i en DM klass/gren.

Kvalifikation

DM klasserna är öppna för alla hästar och ponnyer som är
kvalificerade för respektive klass.

Anmälan och
avgifter

Anmälan görs enligt arrangörens proposition.
Anmälningsavgiften till DM är 250 kr och tillfaller Södermanlands
Ridsportförbund. Kusken betalar DM avgiften utöver startavgiften.
Startavgiften tillfaller arrangören.
Kusken ska betala DM avgiften innan klassen startar för att räknas
som anmäld till DM.

Klasser

DM rids i följande klasser LA och MSV
Vinnaren är den kusk som har lägst straff enligt uträkningen nedan
och har fullföljt alla tre momenten på utsedd tävling för året.
Beräkning av straff:
• LA= 100% av straffen från alla delmomenten.
• MSV= 100% av straffen i delgrenen dressyr samt 80% av
straffen från delmomenten maraton och precision.

Domare

Domaren ska vara från annat distrikt. Gäller inte överdomaren.

Priser och
placerade

DM tecken delas ut till:
I kategori ”DM Ponny” ingår anspänningar enbet, par och fyrspann
I kategori ”DM Häst” ingår anspänningar enbet, par och fyrspann
De tre främst placerade per klass får DM-tecken, rosett och
plakett. Segertäcke till segraren.
Genomförs DM som separat klass står respektive arrangör själv stå
för priser utöver de tre främst placerade. Körs DM som en klass i
klassen delas endast de tre första priserna ut i DM:et.
Galabiljett, om en fysisk gala genomförs 2022 bjuds de tre främsta
DM medaljörerna i varje klass in till galan.

Till
arrangören

DM propositionen skall vara distriktet tillhanda senast 6 veckor
innan tävlingsdatum, för att säkerställa att priser finns på plats.

Frågor

Lista för DM anmälningsavgift ska finnas i propositionen.
Södermanlands Ridsportförbund fakturerar arrangören antalet
startande i DM x 250 kr efter avslutad tävling.
Till sodermanland@ridsport.se 0220 – 456 22, 0220 – 456 24

