Hvordan kommer jeg til at ride internationale stævner?
Inden du starter med at ride internationale stævner, skal du sammen med din træner vurdere, om du er
klar til den udfordring.
De internationale stævner giver tit en større udfordring end danske landsstævner både fordi banerne kan
være sværere eller højere, stemningen er en anden, transporten lang, og du kommer ud for andre regler
om dyrlægecheck inden start osv. Dansk Ride Forbund har udarbejdet en vejledning for ryttere, der skal
starte internationalt for første gang.
Hvornår er du klar til at starte internationale stævner?
Det kan være svært at vurdere, om man er klar til at starte til de internationale stævner. Nogle stævner
har ry for at være sværere end andre, og det er vigtigt, at du sammen med din træner vurderer, om du er
klar til at starte, og hvilke stævner du skal starte til.
Reglerne fra Dansk Ride Forbund siger, at hvis man skal starte internationale stævner, må man kun
starte i klasser af sværhedsgrad, som man har gennemført ved tidligere stævner i Danmark, med mindre
ekvipagen bliver udtaget af Dansk Ride Forbund til deltagelse i højere klasser. Dog må en ekvipage altid
starte i klasser, som man kvalificerer sig til under stævnet.
Det er Dansk Ride Forbund som tilmelder rytterne til alle internationale stævner. I praksis betyder
reglerne, at man skal ride stabilt ved danske landsstævner i de klasser man ønsker at starte i ved
internationale stævner. Er du ponyrytter og ønsker du at ride stor tur ved et internationalt stævne, skal du
som tommelfingerregel mindst have redet 4 - 5 S klasser i Danmark med 0-4 fejl, inden vi anbefaler at du
starter i stor tur ved internationale stævner. Juniorryttere skal ride stabilt i MA klasser ved Danske
landsstævner. Vil du ride lille tur skal du mindst have redet 4-5 MA ponyklasser med 0-4 fejl og for
juniorryttere MB klasser ved danske landsstævner.
Disse tommelfingerregler er ikke lavet for at forhindre ryttere i at ride, men for at sikre, at de ryttere der
sendes ud er klar til de større udfordringer, og de får nogle gode oplevelser, når de rider internationalt i
stedet for at komme hjem med mange fejl eller diskvalificeringer og dårlige oplevelser.
DISKUTER DET MED DIN TRÆNER, HAN/HUN VED HVORNÅR DU ER KLAR, OG HVILKE STÆVNER DER
PASSER TIL DIG.
Hvordan får jeg en plads når jeg ér klar?
Når du og din træner er enige om, at du er klar til at ride et internationalt stævne, sender din træner liste
over de stævner du ønsker at ride til Susanne Baarup i Dansk Ride Forbund sbc@rideforbund.dk. Hvis din
træner er i tvivl kontakter han/hun landstræneren, som kan rådgive din træner.

Tilmeldingen til stævnerne skal sendes senest på dagen for Nominated Entry. Denne dato står i
propositionerne for de internationale stævner.
Husk din træner på at tilmeldingen skal indeholde:
Dit navn,
Ponyens/hestens navn
FEI nr.
Om du ønsker spåner i boksene?
Om du ønsker EL til Lastbilen?
HUSK AT AL KONTAKT MED LANDSTRÆNEREN OMKRING UDTAGELSE TIL INTERNATIONALE STÆVNER
SKAL GÅ GENNEM DIN DAGLIGE TRÆNER. Hvis du har praktiske spørgsmål, er du velkommen til at maile
til Susanne Baarup på ovennævnte mailadresse.
Nogle internationale stævner har et begrænset antal pladser pr. land, mens andre har mange pladser pr.
land. Hvis der er flere danske ryttere end Danmark har fået plads til, der har ønsket et stævne, foretager
landstræneren den endelige udtagelse af rytterne.
Du får direkte besked om du er udtaget. Bliver du ikke udtaget kommer du på venteliste. Rytterne på
venteliste får plads, hvis en af de udtagne ryttere alligevel ikke ønsker at ride, eller hvis Danmark får tildelt
flere pladser end de oprindelige. Denne tildeling kan ofte ske i sidste øjeblik.
Hvor finder jeg de internationale stævner?
På FEI’s hjemmeside kan du finde en kalender over alle de internationale stævner der er. Se www.fei.org
Du skal gå ind under din disciplin (Jumping eller Dressage eller Eventing), og ind i Calender.
Hvis du ønsker at få propositionerne for stævnerne sendt pr. mail, kan du sende en mail til Susanne
Baarup, sbc@rideforbund.dk hvor du angiver den mailadresse du ønsker vi skal sende dem til, og hvilken
type propositioner du ønsker (spring/dressur/military – pony/junior).
Så sender vi en mail til dig straks vi modtager propositionerne fra FEI.
Det er vigtigt at læse propositioner grundigt inden du deltager i et stævne.
Held og lykke med dine stævner.

