
Propositioner til sjællandsmesterskabet 
i ponygames 

 
Det bliver i år muligt for alle landets klubber at deltage i Sjællandsmesterskabet i ponygames. 
Der rides i alle afdelinger (A, B og C). Stævnet afholdes på Store Hestedag i Roskilde i dagene 
2. og 3. september 2017.  
 
Kvalifikationer/finale: De indledende runder afholdes lørdag den 2. september, og alle 
tilmeldte hold går videre til søndagens finaler. Der rides min. 8 lege i hver afdeling. En-tre af 
legene kan være overraskelser. Begge dage rides der på græs.  
 
Startgebyr: Startgebyret er kr. 500,- pr. hold (inkluderer to adgangsarmbånd pr. ekvipage og 
et til holdleder). Gebyret vil ikke blive refunderet ved framelding - dog med undtagelse af 
sygdom, hvor stalden er i karantæne eller ved dyrlægedokumentation af min. 50% af hestene 
på et hold.  
 
Tilmelding: Skal ske til Merete Breilev på meretewb@ruc.dk senest torsdag den 20. juli 2017. 
Find tilmeldingsblanketten på distriktets hjemmeside. 
 
Startgebyr indsættes på Distrikt 3’s konto. reg.nr. 4310, konto nr. 1651048 med 
overførselsteksten PGSJM / + klubnavn (klubforkortelse) senest på tilmeldingsdatoen. 
 
Speakerseddel: Oplysninger om hold, ryttere og heste oplyses senest til holdedermødet 
lørdag den 2. september. Blanket findes også på distriktets hjemmeside. 
 
Kontaktperson: Merete Breilev, 23 63 60 13, meretewb@ruc.dk  
 
Regler: Alle ryttere, der er medlem af en klub under Dansk Ride Forbund kan deltage, uanset 
rytterlicensstatus og der rides efter Dansk Ride Forbunds ponygamesreglement. Dog med den 
undtagelse, at ryttere i A-afdelingen, der har deltaget i Landsfinalerne i 2017 godt må deltage i 
afdeling A i dette mesterskab.  
Konkurrencen afvikles efter fastlagte disciplinblade. Disciplinbladene findes på 
http://www.rideforbund.dk/da/KlubogBredde/Breddeaktiviter/Ponygames/Disciplinblade.a
spx   
 
Ponygameslegene (på nær overraskelserne) vil blive offentliggjort senest søndag den 23. juli. 
Til lørdagens holderledermøde gennemgås alle weekendens lege. 
 
Bemærk at det ikke er tilladt at lave indhegninger til hestene på dyrskuepladsen. Se evt. 
oplysninger om opstaldning nedenfor. 
 
Baneforhold: Der rides på græs, banerne laves efter gældende regler. Ponygamesbanerne vil 
blive afmærket med slalompinde.  
 
Overdommer: Der er til stævnet udpeget en overdommer (Steffen Jensen). Det pointeres her, 
at der ikke kan nedlægges protest over de af overdommeren afsagte kendelser.  
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Holdledermøde: Umiddelbart før starten på stævnet afholdes der holdledermøde med 
gennemgang af regler, lege m.m. Til holdledermødet deltager en holdleder fra hvert hold, 
overdommer, banedommere og stævneledelse. Senest ved holdledermødets start skal 
holdlederen aflevere en speakerliste som indeholder de endelige navne på holdets ekvipager, 
samt rytternes fødselsdata samt en KORT tekst om holdet. 
 
Teknisk delegeret: Gennemgår udstyr inden start og sørger for at regler mv. overholdes. 
 
Opstaldning/overnatning: Der er mulighed for opstaldning af heste (600,- for fre/søn) og 
camping for ryttere (6x8 m til 500,- kr. for fredag/søndag ex strøm, 700.- kr. inkl. strøm). 
Bestilling af dette foregår via Store Hestedags hjemmeside. 
 
Se endvidere reglement mv. på 
http://www.rideforbund.dk/da/KlubogBredde/Breddeaktiviter/Breddereglement.aspx  
og  
http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/Landsfinaler/Propositioner%20til%20Landsfina
ler.aspx  
 
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.  
 
Vel mødt 
Distriktsbreddeudvalget  
Distrikt 3 
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