SPORTSPLAN FOR DISTANCE 2020
Senior og Young Rider

Formål
Formålet med sportsplanen er:
•
Vejledning for rytterne
•
Fastlæggelse af kriterier
•
Udtagelse på baggrund af gennemsigtige kriterier
•
At de udtagne ryttere og heste er ”klar til opgaven”

Normer for landsholdet og ryttere generelt
•
•
•
•
•
•
•

Rytterne skal optræde som gode rollemodeller for yngre udøvere
Ryttere skal være totalt afholdende mht. alkohol og stoffer under stævner og samlinger.
Ryttere skal sætte hesten først i.h.t. Code of Conduct.
Rytterne skal være loyale mod systemet og sine holdkammerater. Modarbejdelse og intriger svækker
udviklingen for alle parter og for sporten.
Ryttere og DRF skal have en åben kommunikation og informere hinanden. Dette indebærer også at hver
rytter selv er ansvarlig for at holde sig informeret og informere DRF. Rytteren skal holde sig selv og sin
hest i god fysisk form. Der skal lægges vægt på rigtig kost for både hest og rytter.
Der skal stræbes efter god sportslig optræden og fair play.
Man er altid velkommen til at komme i dialog med DRF.
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Sportslige mål
I 2020 har Dansk Ride Forbund fokus på deltagelse ved de Nordisk/Baltiske Mesterskaber den 13 – 15. juni i
Nannestad i Norge. Der udtages som udgangspunkt kun ryttere og heste til mesterskaber, hvis det som
helhed vurderes, at ekvipagen/ekvipagerne kan opnå et tilfredsstillende resultat.

Nordisk/Baltisk mesterskab
Nordisk/baltisk Mesterskab afholdes den 13 – 15. juni 2020 i Nannestad i Norge. Alle individuelle ryttere har
ret til at stille op til Nordisk/baltisk Mesterskab, hvis de opfylder kvalifikationskravet til ridtet.
Kvalifikationskrav til deltagelse i Nordisk/Baltiske Mesterskaber (holddeltagere Senior)
• Rytteren skal som minimum have gennemført 1000km og hesten 500km ved tilmeldingen til stævnet
– ikke nødvendigvis som ekvipage.
• Ekvipagen skal være kvalificeret til at ride det pågældende ridt jf. FEI’s reglement
• Derudover skal rytter og hest have gennemført et ridt af samme længde indenfor 24 måneder.
• Ekvipagen skal i mesterskabsåret som minimum have gennemført en MA/CEI1* (80km) med
minimum 14 km/t.
• Sidste frist for at kvalificere sig er den 14. april 2020.
Kvalifikationskrav til deltagelse i Nordisk/Baltisk Mesterskaber (holddeltagere Young Rider)
• Rytteren skal som minimum have gennemført 800km og hesten 400km ved tilmelding til stævnet –
ikke nødvendigvis som ekvipage.
• Ekvipagen skal være kvalificeret til at ride det pågældende ridt jf. FEI`s reglement.
• Derudover skal rytter og hest have gennemført et ridt af samme længde indenfor 24 måneder.
• Ekvipagen skal som minimum gennemføre 1 x LA med 15km/t i samme år som mesterskabet.
• Sidste frist for at kvalificere sig er den 14. april 2020
EM for Young Rider i 2020 afholdes i VIC i Spanien fra den 25 – 27. september
Kvalifikationskrav for deltagelse i EM/VM mesterskaber
• Rytteren skal som minimum have gennemført 1200km og hesten 800km ved tilmelding til stævnet – ikke
nødvendigvis som ekvipage.
• Ekvipagen skal være kvalificeret til det pågældende ridt jf. FEI`s reglement.
• Ekvipagen skal have gennemført et ridt af samme længde indenfor 24 måneder.
• Ekvipagen skal som minimum gennemføre et CEI1*/MA ridt med 15km/t i mesterskabsåret.
• Sidste frist for at kvalificere sig er den 27. juli 2020
VM for Seniorer afholdes i Pisa i Italien fra den 3 – 6. september
Kvalifikationskrav for deltagelse i VM
• Rytteren skal som minimum have gennemført 1500km og hesten 1000km ved tilmelding til stævnet –
ikke nødvendigvis som ekvipage.
• Ekvipagen skal være kvalificeret til at ride det pågældende ridt jf. FEI`s reglement.
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• Derudover skal ekvipagen have gennemført et ridt af samme længde indenfor 24 måneder før det
pågældende stævne.
• Ekvipagen skal i mesterskabsåret som minimum have gennemført et CEI2**/SB120km med minimum
14km/t.
• Sidste frist for at kvalificere sig er den 6. juli 2020
UVM
UVM afholdes i Vic i Spanien fra den 25 – 27. september
Kvalifikationskrav til deltagelse i UVM
• Rytteren skal som minimum have gennemført 1000km og hesten 500km ved tilmeldingen til stævnet
– ikke nødvendigvis som ekvipage.
• Ekvipagen skal være kvalificeret til at ride det pågældende ridt jf. FEI’s reglement
• Derudover skal rytter og hest have gennemført et ridt af samme længde indenfor 24 måneder.
• Ekvipagen skal i mesterskabsåret som minimum have gennemført en MA/CEI1* (80km) med
minimum 14km/t.
• Sidste frist for at kvalificere sig er den 27. juli 2020

Dansk Ride Forbunds ydelser til Landsholdene Senior og Young Rider
•
•
•
•

Tilskud på kr. 1500 til holddeltagere
Holdkaptajn
Holddyrlæge
Øvrige udgifter dækkes af rytteren

Udtagelseskriterier til Nordisk Mesterskab samt internationale mesterskaber og
internationale invitationsstævner.
De endelige udtagelser foretages, blandt de kvalificerede ryttere, af Dansk Ride Forbunds sportschef, efter
indstilling fra Elitegruppen. Udtagelsen foretages på baggrund af bred information om hest og rytter. Som
rytter har man mulighed for at få begrundelse for, hvorfor og på hvilken baggrund man ikke er blevet udtaget.
Udtagelsen foretages generelt på baggrund af: (ingen af nedenstående punkter kan stå alene)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultater
Gennemførelsesprocent
Skadeshistorik
Tildelinger af ”Best Conditions”
Hestens kvalitet, potentiale og aktuelle form
Rytterens ridetekniske kunnen og fysiske form.
Ekvipagens resultatmæssige stabilitet.
Ekvipagens udviklingsmuligheder
Rytterens evne til at bidrage til holdets succes og atmosfære. Det forventes, at alle ryttere er
indstillet på at bidrage positivt i bestræbelserne på at skabe det bedste hold og den bedste egen
præstation ved stævner og mesterskaber. Dette inkluderer at deltage i eventuelle
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•

træningssamlinger/informationsmøder, hjælpe holdkammeraterne, kommunikere omkring både
hestens og rytterens form, konkurrenceplanlægning, opførsel og attitude før og under stævner og
mesterskabet.
Indgåelse af rytterkontrakt og accept af vilkår.

Såfremt hesten bliver syg, skadet eller ekvipagen på anden måde bliver forhindret i at deltage efter udtagelse
skal dette hurtigst muligt meddeles til Dansk Ride Forbund på mail (distance@rideforbund.dk)

Deltagelse i stævner i G7 lande – gældende for både Senior og Young Rider
Generelle retningslinjer:

Rytteren må kun starte FEI ridt. Der gives ingen dispensation til at starte på lånte heste eller deltage i
nationale ridt
• Alle udgifter dækkes af rytteren (også evt. reserve)
• Rytter skal som minimum have gennemført 1500km og hesten ca. 1000km – ikke nødvendigvis som
ekvipage.
• Rytter og hest skal være kvalificeret som kombination og have gennemført et tilsvarende FEI ridt i løbet
af de sidste 12 måneder.

Udtagelseskriterier:
• Afhængig af de krav som fremgår af det enkelte invitationsstævne
• Rytter skal enten være eliterytter eller satsningsrytter
• Hesten må ikke være blevet elimineret på CEI ridt på grund af metaboliske årsager som har krævet
behandling de sidste 12 måneder før det aktuelle ridt

Dyrlægetilsyn af heste før Nordisk Mesterskab samt internationale mesterskaber og
internationale invitationsstævner.
I Dansk Ride Forbund har vi stor fokus på hestevelfærd, og for bl.a. at sikre at de heste der sendes til
mesterskaber eller invitationsstævner, er fit to compete, har Dansk Ride Forbund indført et Dyrlægeeftersyn af
den pågældende hest.
Forud for et internationalt mesterskab, eller et internationalt invitationsstævne, er rytteren ansvarlig for at
arrangere et dyrlægetilsyn af hesten udført af en 4* eller 3* FEI godkendt distancedyrlæge. Tilsynet skal som
minimum inkludere dyrlægens vurdering af hestens almentilstand, bevægeapparat, en generel ”fit to compete”
betragtning. Hesten skal undersøges ca. 3 uger før det aktuelle stævnes ”definite entry”. Dyrlægen skal
udfærdige en skriftlig rapport, som skal være DRF’s sportsafdeling i hænde umiddelbart en uge efter tilsynet.
Det er ikke tilladt for en dyrlæge at undersøge egne heste. Alle udgifter til dyrlægetilsynet afholdes af rytteren.
Det anbefales desuden rytteren at lade en fast tilknyttet dyrlæge, med erfaring i de fysiologiske krav, der stilles
til heste i distancesporten, følge hesten regelmæssigt hen over hver stævnesæson, med henblik på at kunne
give faglige input til en vurdering og eventuelt en optimering af hestens:
• Holdbarhed i sporten
• Kondition
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•
•
•
•

Metaboliske grænser
Bevægeapparat
Fitness til den enkelte konkurrence
Velfærd før, under og efter konkurrence

Denne anbefaling gives ud fra en målsætning om at al træning og konkurrencedeltagelse foregår med
udgangspunkt i viden om hestens aktuelle ydeevne, som medtages i planlægningen af de individuelle
træningspas og konkurrencer.

Udtagelsesdatoer
NBC
16/3 – 2020: Frist for tilkendegivelse til DRF på distance@rideforbund.dk at ekvipagen ønsker at ride NBC.
14/4 – 2020: Sidste frist for at kvalificere sig.
01/5 – 2020: Udtagelse af hold NBC 2020: 4 Hold-deltagere + 2 reserver
Uge 22 – 23: De udtagne til NBC-hold, individuelle og reserver skal have udført dyrlægeeftersyn

EM for Young Rider
01/7 – 2020: Frist for tilkendegivelse til DRF på distance@rideforbund.dk at ekvipagen er ønsker at ride EM
27/7 – 2020: Sidste frist for at kvalificere sig.
03/8 – 2020: Udtagelse af hold
Uge 36 -37: De udtagne ekvipager (Hold/individuelle) skal have udført dyrlægeeftersyn

VM for Senior
18/5 – 2020: Frist for tilkendegivelse til DRF på distance@rideforbund.dk at ekvipagen ønsker at ride VM.
06/7 - 2020: Sidste frist for at kvalificere sig.
01/8 – 2020: Udtagelse af hold – 4 hold deltagere + 2 reserver
Uge 33 – 34 De udtagne ekvipager (hold/individuelle) skal have udført dyrlægeeftersyn.
UVM
01/7 --2020: Frist for tilkendegivelse til DRF på distance@rideforbund.dk at ekvipagen ønsker at ride UVM.
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27/7-2020:

Sidste frist for at kvalificere sig til UVM.

3/8 - 2020:

Udtagelse til UVM, samt offentliggørelse heraf.

Uge 36 - 37: De udtagne til UVM skal have udført Dyrlæge eftersyn

Deltagelse i udenlandske stævner
Det er rytternes ansvar at være OBS på schedule til de enkelte stævner, heraf deadlines for tilmelding.
Der tilmeldes til udenlandske stævner efter FEI’s gældende kvalifikationskrav. Tilmelding sker gennem DRF
ved fremsendelse af international anmeldelsesblanket til distance@rideforbund.dk.
DRF kan opsætte yderligere krav til deltagelse og/eller udelukke deltagelse pga. særlige forhold.
Regler for transport i forbindelse med deltagelse i NBC/EM/VM
Det er rytters ansvar at lave en transportplan til de pågældende stævner. Planen godkendes af sportschefen i
samarbejde med elitegruppen.
Ved hold-deltagelse udarbejdes transportplanen af elitegruppen og holdleder.

Medicinsk behandling i forbindelse med stævnedeltagelse
Det er en klar målsætning at heste, der deltager i konkurrence, skal være klar til opgaven på en måde, så
medicinsk behandling, før, under eller efter konkurrence, ikke er nødvendig. I visse tilfælde kan der være et
legitimt behov for behandling af en hest i forbindelse med stævnedeltagelse. I så fald foretages dette i henhold
til FEI’s regler for akutbehandling af en hest.
DRF har vedtaget en protokol, som specifikt omhandler væskebehandling af heste, den skal til hver en tid
overholdes. Protokollen er gengivet nedenfor.
Væskebehandling af stævneheste under danske forhold
Når man starter stævne på sin hest har man forberedt den til en præstation på et givent niveau og i en given
disciplin. I nogle af hestesportens discipliner indgår den fysiske udholdenhed som en del af hestens
præstation, eksempelvis indenfor distanceridning.
En hest fysiske udholdenhed påvirkes af dens træningstilstand og kondition, ridtets/banens udformning,
vejrforholdene på dagen samt hestens aktuelle kropstilstand ved starten af ridtet.
I forbindelse med distanceridning kan man opleve at en hest, bliver dehydreret eller får elektrolytforstyrrelser i
forbindelse med et ridt, som følge af nogle af de ovenfor nævnte faktorer. I det tilfælde er det vigtigt, at der i
disciplinen er tilknyttet dyrlæger på stævnepladsen, som kan varetage eventuel behandling af heste med
behandlingskrævende tilstande. Her er distancesporten, som disciplin, en meget velorganiseret sport, som har
tilknyttet dyrlæger til undersøgelse af hestene gennem hele ridtet.
Heste med akut behov for væskebehandling skal altid behandles og stabiliseres i henhold til almindelige
dyrlægefaglige principper.
I henhold til FEIs reglement og Code of Conduct skal heste altid være ”fit to compete”, dvs. fysisk klar til den
aktuelle præstation. Klargøring af en hest til en præstation skal foregå i henhold til hestens fysiske kapacitet
og udvikling. Hestens velfærd ligger over alle andre hensyn i alle aspekter i henhold til FEIs reglement.
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I henhold til dansk lovgivning er forceret behandling af dyr med væske gennem en næsesvælgsonde eller et
intravenøst kateter en behandlingsform, som kun dyrlæger må foretage. Anlæggelse af et intravenøst kateter
kategoriseres som et mindre kirurgisk indgreb og skal håndteres som sådan. Væsker til intravenøs indgift,
kategoriseres som lægemidler, der kan genoprette, ændre eller påvirke fysiologiske funktioner ved at udøve
en farmakologisk eller metabolisk virkning. Dyrlæger må kun tage dyr under behandling med lægemidler, hvis
der er stillet en diagnose af en sygdom eller en behandlingskrævende tilstand.
Det er specifikt angivet i dansk lovgivning at træning og brug af heste skal være tilpasset hestenes fysiske
kapacitet. Enhver form for medicinering og behandling, herunder kirurgisk behandling, som har til formål at
skjule sygdomssymptomer, så hesten kan træne og deltage i konkurrencer, er ikke tilladt.
Forebyggende eller rutinemæssig væskebehandling af heste før, under eller efter stævner er ikke acceptabelt
eller tilladt under danske forhold.
For det tilfælde at en individuel hest får behov for behandling på en stævneplads som følge af individuelle
forhold, er det fuldt ud påkrævet og legitimt, etisk og lovmæssigt, at behandle hesten.
Deltagere i danske og internationale stævner under Dansk Ride Forbund skal overholde ånd og ordlyd i
gældende dansk lovgivning og reglementer.
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