
Jeg vil gerne stille forslag ift SPRING i SYK. 
 

SYK er en lille klub som bør favne størstedelen af klubbens medlemmer.  
 

 
KLUBMESTERSKAB 

 
I 2020 var der flere der gerne ville have deltaget til spring klubmesterskabet, MEN niveauet - til 
flertallet af klubbens nuværende springryttere - var simpelthen sat for højt.  
 
Der blev ønsket ændringer allerede før klubmesterskabet i 2020, men dette var desværre ikke 
muligt, & mange medlemmer kunne derfor ikke deltage. 
 
 
Jeg synes at man bør udskrive klubmesterskabet sådan, at klassen/klasserne favner flertallet & 
ikke fåtallet. 
 

• Det kan enten være ved at udskrive klassen fra feks 30/40 cm ( pony ), & 50/60 cm ( hest ) 
& op efter. 

 
 
ELLER man kan udskrive klubmesterskabet i 2 separate klasser: 
 

•  Et `Minimesterskab` - fra 10 cm & op til feks 70/80 cm 

 
          & et `Normalt` mesterskab ( som vi kender det ) fra 80/90 cm & op. 
 
 

• Man kan også vælge en model der hedder, at udskrive klubmesterskabet `efter valg fri 
højde` - dog efter en  
OUT-regel som kan hedde, at du må starte 10 cm lavere end det højeste du har placering 
i. 
 

 
OUT-regler skal naturligvis overholdes uanset hvilken model der evt vælges 
 
 
Dernæst vil jeg gerne stille forslag om, at ALLE ikke placerede ekvipager, der deltager ved 
klubmesterskabet, modtager f.eks en SYK plakette med årstal på ( eller andet man kan gemme & 
se tilbage på med glæde over at have deltaget - noget anderledes der skiller sig ud ). 



 
Synes der bør hyldes bredt & gerne som minimum 1, 2 & 3 placeringer - resten modtager plaketter 
for deltagelse, eller plaketter til alle.  
 
I den her forbindelse kan økonomi umiddelbart ikke tale stort imod da man kan dække udgifterne 
til f.eks. plaketter ind via indskuddet til klassen.  
De fleste vil gerne betale lidt mere i indskud hvis de ved hvad det dækker over. 
 
SYK er en lille klub & man bør hylde & glæde alle der har mod på at deltage. 
 
 
 

YDERLIGERE FORSLAG 
 
Stiller yderligere forslag om, at SYK med fordel kan skæve til VRCL ( Vemmelev Rideklub ) som har 
stor succes med deres Harley Langøre stævner - hvor der er anderledes rosetter, medaljer & 
pokaler, til vinderne. 
De afholder både holdcups & alm Harley Langøre klasser.  
De har bl.a. også `Dommerens Favorit`, `Bedste Fighter` og i den stil. 
 
Det trækker mange til & deltagerne ELSKER deres stævner. SYK kan med fordel afholde stævner i 
samme stil. 
 
 
 
Mvh 
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