International stævnedeltagelse
Er du blevet udtaget til at repræsentere Danmark ved et internalt stævne er der ting, der er
vigtige du og dine forældre er opmærksomme på.
Først og fremmest er det vigtigt at fastslå, at grunden til at du er udtaget til et internationalt
stævne, er at du har nået et så højt niveau, at DRF tror på, at du kan præstere på samme niveau
som ved nationale stævner.
Det er desuden væsentligt, at være beviste om, at vi er til stævnerne som gæster og derfor
udviser en adfærd, der gør os velkomne ved senere lejligheder.
Læs altid propositionerne grundigt inden stævnet så I ved hvad og hvornår de forskellige ting skal
foregå, og at I undgår overraskelser, da internationale stævner kan adskille sig væsentligt fra det
du er vant til ved nationale stævner.
Tilmelding
Tilmelding til internationale stævner skal altid ske gennem det nationale forbund. For vores
vedkommende er det Dansk Ride Forbund. Når I melder til, skal I angive
Dit navn og fødselsdag
Ponyens/hestens navn og fødselsår
FEI nr.
Om du ønsker spåner i boksene?
Om du ønsker EL til Lastbilen?
Det er vigtigt, at DRF får alle relevante oplysninger.
Når I er tilmeldt stævnet, er I tilmeldt alle klasser, og der anmeldes derefter i stævnets
sekretariat hvilken/hvilke klasser I ønsker at starte den følgende dag. Er der en holdleder med,
sørger denne for anmeldelsen, men er I selv af sted, sørger I selv for dette.
Økonomi
Når stævnet er overstået, afregner I i sekretariatet, hvor indvundne præmier modregnes
startgebyret og eventuel brug af andre ydelser, foder og strøelse. Når I har afregnet modtager I
igen hestens pas.
I skal være opmærksomme på, at der i de fleste tilfælde ikke kan betales med kreditkort. Der
afregnes således normalt med kontanter i det pågældende lands møntfod.
Vær opmærksom på at nogle lande som ex. Frankrig og Sverige ikke udbetaler pengepræmier til
ponyryttere, men kun giver gavepræmier.
Ved langt de fleste stævner rejser og starter I uden tilskud fra DRF.
Når I lægger jeres budgetter er det vigtigt, at I er opmærksomme på, at der ud over udgifter til
stævnegebyrer, brændstof og ophold også i mange lande opkræves vejafgifter. Det er jeres eget

ansvar, at få disse gebyrer i orden. I mange lande med vejafgifter kan man køre uden at have
dette i orden, men det er meget dyrt, hvis I bliver udsat for en kontrol!
Før afrejsen
Kredsdyrlæge
Kredsdyrlægen skal, når I rejser med heste udenfor landets grænser, besigtige hestene før
afrejsen. Det gælder både når man skal deltage i stævner samt hvis man af andre årsager rejser
med dyr over landegrænser. Kredsdyrlægen skal bestilles mindst 5 arbejdsdage før afrejsen!
Når I har bestilt kredsdyrlægen skal I udfylde de tilsendte papirer.
Til Kredsdyrlægens brug, og under transporten, skal i have følgende dokumenter klar: Hestens
pas (evt. FEI pas), medicin attest fra Videncenteret for Landbrug.
Undtaget for denne regel er ved deltagelse i arrangementer i de Nordiske lande.
Dokumentet for kredsdyrlægen er kun gældende i 10 dage, så varer jeres rejse længere tid skal I
bestille et nyt dyrlægeeftersyn der gælder for hjemrejsen. Dette bestilles ved ankomst til
stævnepladsen (arrangørerne skal have tid og mulighed for at booke en dyrlæge til formålet).
FEI pas
Ved deltagelse i internationale stævner skal man normalt have et FEI pas til hesten/ponyen.
Passet rekvireres ved DRF, og I skal påregne en ekspeditionstid på ca. 14 dage.
Bestilling foregår på følgende måde:
1. Kontroller, at signalementsbekrivelsen i det nationale pas er udfyldt, og at vaccinationerne er
korrekte (se vaccinationer herunder).
2. Hestens/ponyens nationale pas sendes til Dansk Ride Forbund.
3. Medsend en tydelig angivelse af ejerforhold med adresse.
4. Ponyer skal være målt af autoriseret ponymåler, og målet skal være indført i det nationale pas.
5. Dansk Ride Forbund returnerer det færdige FEI-pas, som er klar til brug, når ejeren har
underskrevet passet på side 2.
FEI-passet skal medbringes ved deltagelse i alle internationale stævner og eventuelle
bemærkninger fra disse skal indføres i passet og attesteres af stævneledelsen inden stævnet
forlades.
Ved salg følger passet hesten, og passet indsendes til DRF for ny påtegning ved ejerskifte. Passet
returneres til DRF i tilfælde af hestens død.
Prisen for FEI-pas til heste er 1.700,00 kr. og for ponyer 800,00 kr.
Ved deltagelse i internationale stævner i Danmark kan I ofte deltage på nationale papirer. Dette
fremgår af propositionerne.
FEI-passet skal fornyes efter 4 år – se ”Date of Expiry”.

Vaccination
Ved internationale stævner skal hesten/ponyen være vaccineret med to basisvaccinationer
samt en booster. Endvidere skal ponyen være vaccineret inden for de seneste 6 mdr. inden
international stævnedeltagelse.
Husk
I skal selvfølgelig medbringe det udstyr, I normalt bruger, når I deltager i stævner. Det er for
mange en god ide med en huskeliste, der omfatter udstyr til hesten, foder og tilskud, plejemidler,
krybber, spande og udstyr til udmugning, vand til under transporten, ride beklædning til både
træning og konkurrence samt alle de andre ting der for jer er nødvendige.
Derudover rider dressurryttere med Dannebrog over venstre brystlomme, springryttere på
venstre overarm. Dette gælder ved CDIO/CSIO stævner, når du deltager på holdet.
Ved nationsspringninger og under holddressur rider alle med underlag med Dannebrog.
Rejsen
Det er vigtigt, at I planlægger rejsen, så I kommer frem i god tid og dermed undgår stress pga.
trafik. Det første, der sker ved et internationalt stævne er et dyrlægetjek (se afsnit om
dyrlægetjek), hvor man skal møde på det i propositionerne fastsatte tidspunkt.
Under rejsen skal I selvfølgelig være opmærksomme på hestenes velbefindende. Det ses ganske
ofte, at heste bliver køresyge, og så er der ikke andet at gøre end at holde pause. For hestenes
velbefindende er det vigtigt med frisk luft gennem vinduer eller ved hjælp af ventilatorer. Undgå
dog træk.
Før transporten påbegyndes er det vigtigt, at hestene er normalt fodret og foderet tilsat
elektrolytter.
I skal under transporten tilbyde hestene vand og foder. Normalt fodrer man med ca. halv ration
under transporten. Det er nødvendigt at holde stille medens I fodrer, da kun få heste vil drikke og
spise, medens I kører. Mange heste har kun lidt appetit under transport. Er transporten så lang,
at hestene er på stald, fodres der normalt under opholdet, ligesom hestene motioneres let. Husk
at rengøre transportmidlet under pausen.
Det fungerer fint med at transportere hestene i både trailer og hestetransport.
Vedr. transportregler henvises til DRF’s hjemmeside.
Ankomst
Når I ankommer til stævnepladsen, installerer I jer på de anviste pladser.
Se jer om og få sagt pænt goddag i sekretariatet, hvor I får udleveret numre og armbånd, der
giver adgang til stævnepladsen og stalde. Det giver en dårlig stemning, hvis man konstant
brokker sig, hvilket let smitter af under hele stævnet - Vær derfor positiv det giver den bedste
oplevelse for både jer og dem omkring jer.

Dyrlægetjek
Ved dyrlægetjekket afleveres hestepasset og hesten/ponyen identificeres og besigtiges for at
undersøge om den er sund og rask.
Ved dyrlægetjekket fremstilles hesten rengjort og med trense. Hesten må ikke være bandageret
eller bære gamacher. Hesten bærer sine numre på begge sider af trensen.
Dressurheste og dressurponyer fremstilles desuden flettede, da overdommeren overværer
dyrlægetjekket.
Selve dyrlægetjekket foregår ved, at hesten stilles op foran officials, der undersøger hestens
identitet. Derefter skridtes der ca. 15 meter ligeud, hvorefter der sættes i trav ind til et
vendemærke. Her vendes hesten højre om og der traves tilbage til officials. Her får man at vide
om hesten er godkendt.
Konkurrenceheste er alle atleter i hård træning, hvilket ofte giver sig udslag i mere eller mindre
udtalt stivhed, når de kommer lige ud fra stalden. Det er derfor ofte nødvendigt med opvarmning
af hesten før dyrlægeundersøgelsen.
Efter dyrlægetjekket lukkes staldene for personer uden adgangsgivende armbånd.
Stævnet
Under stævnet er staldområdet, som før omtalt lukket for offentligheden. Der vil ligeledes være
anvist, hvor der må trænes. Ved nogle stævner tildeles de forskellige nationer træningstider, som
skal overholdes. Det er forbudt at begive sig uden for anviste træningsområder. Overtrædes
denne regel kan det betyde diskvalifikation fra hele stævnet. Det gælder også for så lille en
forseelse, som at lade heste græsse udenfor det anviste område.
Hestene skal altid når de forlader stalden bære deres numre.
Vær opmærksom på præmieoverrækkelser, hvor mange og hvornår. Dressurheste og ponyer
deltager i præmieoverrækkelser flettede og med hvide bandager.
Sørg for at have kontrol over hestene under præmieoverrækkelserne, så der ikke sker ulykker
med dem og jer.
God fornøjelse med jeres internationale stævnedeltagelse.

