
Ranglister for hest og pony i Spring, Dressur, Military og Distance. 

Vi opfordrer alle stævneryttere der deltager i klubstævner (D-stævner) og højere niveau til at deltage på 
ranglisten. Så er du med til at gøre NSPR til en aktiv klub. Hver rytter der ligger nr. 1 på sin rangliste vil 
blive hyldet på klubbens generalforsamling med en flot gave og vandrepokal med indgraveret navn. 

Hvordan deltager du så?  

Du skal første gang, du er ude og starte i stævneåret (1/1 – 31/12) sende en mail til rangliste@nspr.dk . 
Mailen skal indeholde dit fulde navn. Point tæller fra det kvartal du melder dig til ranglisten, så meld dig 
til så snart du ved du skal starte stævne. 

Så vil vi en gang i kvartalet trække resultater ud på dig og dine stævner fra DRF GO og resultatet 
vil blive ført på ranglisten. 
HUSK >  Man skal ikke bare melde sig til, hvis man tror man vil starte på et tidspunkt i året. Det 
skal være, at man er aktiv konkurrencerytter til klubstævner (D-stævner) og højere niveau.  

Der gives point efter disse regler:  

  

  1. 2. 3. 4. 
øvrige 

placeringer   
LD 4 3 2 1           0     
LC 5 4 3 2           1     
LB 6 5 4 3           2     
LA 7 6 5 4           3     
MB 8 7 6 5          4     
MA 9 8 7 6          5     
S 10 9 8 7          6     

                

        
              

               

                
 

• For at opnå point skal stævnet være udskrevet under Dansk Rideforbund 

• Der skal være minimum 2 øvrige startende i klassen for at man kan opnå point 

• Der skal være 3 individuelle ryttere i klubben i den pågældende disciplin for, at der kan oprettes 
en rangliste 

• Holdklasser/Holdcups og holdmesterskaber tæller ikke med på ranglisten 

• Rytteren skal have startet for NSPR igennem hele året, (dog holdmesterskaber undtaget og 
individuelle mesterskaber/stævner, hvor det er udelukket at starte for NSPR. Disse resultater 
tæller heller ikke med på ranglisten) 

 

mailto:rangliste@nspr.dk


POINT SKALAEN ER UDREGNET VED DELTAGELSE I KLUBSTÆVNER. VED DELTAGELSE I: 

• Ved C-stævner tillægges der 4 point ved alle placeringer  

• Ved B-stævner tillægges der 6 point ved alle placeringer  

• Ved A- stævner tillægges der 8 point ved alle placeringer  

 

DER GIVES OGSÅ POINT I HVER DISCIPLIN FOR….. 

SPRING: 

Ved dobbelt 0-runde (metode A klasse-undtaget), gælder også showklasser. Metode B0 giver 2 point 
uanset niveau. 

• D-stævner gives 2 point 

• D-stævner, showklasser fx 50, 60, 70 og 80 cm hest/pony. ved 0-runde gives 2 point  

• C-stævner gives 4 point 

• B-stævner gives der 6 point 

• A-stævner gives 8 point 

 

DRESSUR: 

Ved ridt over 60 % gives følgerne point, gælder også showklasser: 

• D- stævner gives 2 point 

• C-stævner gives 4 point 

• B-stævner gives 6 point 

• A- stævner gives 8 point 

 

DER SKELNES MELLEM HESTE OG PONYKLASSER  OG DE ER OPDELT I FØLGENDE SVÆRHEDSGRADER:  

Hest Pony 

 LD  LD 

LC LC 

LB LB 

LA LA1 – LA4 



MB  LA5 

MA  LA6-PRI 

S  PRT-PRM 

 

 

DISTANCE: 

For gennemført distanceridt, gives der følgende point: 

• D- stævner gives 2 point 

• C- stævner gives 4 point 

• B-stævner gives 6 point 

• A- stævner gives 8 point 

 

CNC-MILITARY: 

For gennemførsel af alle 3 discipliner, gives følgende point: 

• CNC80 (P70) - 2 point 

• CNC90 (P80) - 4 point 

• CNC100 (P90) - 6 point 

• CNC1* (P1*) - 8 point 

• CNC2* (P2*) - 10 point 

(Det i parentes er ponykategori) 

 

 


