SPORTSPLAN FOR TREC 2020
Introduktion
Sportsplanen danner udgangspunkt for værdier og retningslinjer i talentudviklingen af TREC i Danmark.
Planen er retningsgivende og udtagelsen foretages af Sportschefen på baggrund af indstillinger fra TRECudvalget.

Formål
Formålet med sportsplanen er at udvikle et program, som:
• Bidrager til at øge rekrutteringen til TREC
• Generelt hæver niveauet i TREC
• Forbereder og uddanner ryttere med tanke på international deltagelse
• Fastlægger de sportslige målsætninger
• Inspirerer til videre udvikling nationalt som internationalt

Normer for landsholdet og ryttere generelt
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rytterne er forpligtiget til at følge de gældende reglementer og efterkomme retningslinjer for etik
og god opførsel samt fremtræden i henhold til Dansk Ride Forbunds reglement.
Rytterne skal optræde som gode rollemodeller for yngre udøvere
Rytterne er forpligtiget i rollen som forbilleder til at overholde fairness og dyrevelfærdsprincipper
Rytterne skal sætte hesten først i forhold til Code of Conduct
Rytterne skal være loyale overfor tiltag og planer, DRF´s ledelse og administration samt overfor
sine holdkammerater. Rytterne skal i udtalelser til pressen, på de sociale medier og i
landsholdssammenhæng være positive. Modarbejdelse, negativitet og intriger svækker
udviklingen for alle parter og for sporten.
Rytterne og DRF skal have en åben kommunikation og informere hinanden. Hver enkelt rytter er
selv ansvarlig for at holde sig informeret og informere DRF
Hvis det skønnes nødvendigt, kan der foretages sundshedstjek på hesten
Rytteren skal sikre rigtig kost for både hest og rytter
Rytteren skal sikre god sportslig optræden og fair play

Sportslige mål
DRF fokuserer på at udvikle sporten. DRF fokuserer på danske rytteres deltagelse ved VM 2020
Det blev fra 2019 muligt at kvalificere ved stævner, hvor der rides på lejet/lånt hest, dog skal rytteren minimum have redet to stævner
på egen hest i kvalifikationsperioden. En rytter/ekvipage/hold vil som udgangspunkt kun udtages, når det vurderes, at
rytteren/ekvipagen/ekvipagerne kan opnå et tilfredsstillende resultat.

Kvalifikationsperioder
Kvalifikationsperioden er indeværende år + de to foregående, dvs. i dette tilfælde 2020-2019-2018.
VM
VM for juniorer, young riders og seniorer afholdes hvert 4. og i år afholdes det d. 3.-5. september 2020
i Weithershain (Tyskland)
Kvalifikationskrav til deltagelse i VM
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•

•
•
•
•

Ekvipagen skal i kvalifikationsperioden og inden sidste tilmeldingsfrist til VM have gennemført tre
klasser nationalt eller internationalt.
Juniorer og Youngrider: 25-35 km
Senior: 35-45 km
Ekvipagen skal ved ovennævnte stævner placeres i den bedste halvdel af de gennemførte ridt
Ekvipagen skal være kvalificeret til at ride det pågældende ridt jf. FITE’s reglement
For hold gælder at minimum tre ekvipager skal have gennemført ovennævnte stævner mens holdets
4. ekvipage skal have deltaget i minimum to stævner (ekvipager, der ikke opfylder kvalifikationskravet
mht. stævneantal, kan således søge at blive 4. ekvipage på holdet).
Konkurrencer i danske klubber fx mesterskabsstævner og stævner med klasser på alle niveauer
prioriteres over Euro Cup stævner for at støtte de danske klubber, dvs. at et Euro Cup stævne i
udlandet på samme termin som et dansk mesterskabsstævne / stævne med alle niveauer i Danmark
ikke kan bruges som kvalifikationsstævne.

EM
EM for juniorer og young riders afholdes hvert år, næste gang i 2021: forventet sidste weekend i august 2021
EM for seniorer afholdes hvert 4. år, i 2022:
forventet sidste weekend i august 2022
Kvalifikationskrav for udtagelse til EM:
• Ekvipagen skal i kvalifikationsperioden og inden tilmelding til EM som minimum have gennemført tre
klasser nationalt eller internationalt.
Junior og Youngrider: 25-35 km
Senior: 35-45 km
Konkurrencer i danske klubber fx mesterskabsstævner og stævner med klasser på alle niveauer
prioriteres over Euro Cup stævner for at støtte de danske klubber, dvs. at et Euro Cup stævne i
udlandet på samme termin som et dansk mesterskabsstævne / stævne med alle niveauer i Danmark
ikke kan bruges som kvalifikationsstævne.
• Ekvipagen skal være kvalificeret til at ride det pågældende ridt jf. FITE’s reglement
• For hold gælder at minimum tre ekvipager skal have gennemført ovennævnte stævner mens holdets
4. ekvipage skal have deltaget i minimum to stævner (ekvipager, der ikke opfylder kvalifikationskravet
mht. stævneantal, kan således søge at blive 4. ekvipage på holdet).

Udtagelseskriterier til internationale mesterskaber
Endelig udtagelse blandt de kvalificerede ryttere foretages af Sportschefen på baggrund af indstillinger fra
TREC Udvalget. Som rytter har man mulighed for at få begrundelse for, hvorfor og på hvilken baggrund man
er/ikke er blevet udtaget.
Ingen af de nedennævnte punkter kan stå alene i udtagelsen.
Alle nedenstående punkter indgår i bedømmelsen af ekvipager:
•
•
•
•
•
•
•

Ekvipagens resultater
Gennemførelsesprocent (Ekvipagens resultatmæssige stabilitet)
Skadeshistorik
Rytterens kvalifikationer, erfaring på højt niveau og aktuelle form
Hestens kvalitet, potentiale og aktuelle form
Rytterens ridetekniske og fysiske form
Ekvipagens udviklingsmuligheder
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•
•

Rytterens evne til at bidrage til holdets succes og atmosfære
Indgåelse af rytterkontrakt og accept af vilkår for landholdsdeltagelse

Hvis hesten bliver syg, skadet eller ekvipagen på anden måde bliver forhindret i at deltage efter udtagelse skal
dette hurtigst muligt meddeles til DRF på trec@rideforbund.dk

Udtagelsesdatoer
VM for juniorer, young riders og seniorer 2020

01/07-2020
03/07-2020
6/7-2020

Sidste dato for at kvalificere sig til VM
Sidste frist for skriftlig tilkendegivelse om interesse til deltagelse sendes til DRF på
trec@rideforbund.dk.
Udtagelse til VM.

Kvalifikationsstævner: Alle Euro Cup stævner, undtagen stævner med terminer, der har sammenfald med
væsentlige danske stævner, fx DRF-Mesterskab 2020 samt danske stævner, der har opnået godkendelse som
kvalifikation til EM/VM.

Deltagelse i internationale stævner

Der tilmeldes til internationale stævner efter FITE’s gældende kvalifikationskrav samt det pågældende lands
nationale kvalifikationskrav. Tilmelding sker direkte til stævnearrangøren med kopi af tilmeldingen til
trec@rideforbund.dk.
DRF kan opsætte yderligere krav til deltagelse og/eller udelukke deltagelse pga. særlige forhold.

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.
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 forventes at overholde ånd og ordlyd
i gældende dansk lovgivning og reglementer.
Transport af heste
Dansk Ride Forbunds Fælles Bestemmelser henviser til gældende lovgivning: Justitsministeriets og
Fødevarestyrelsens love og publikationer.
Danske ryttere, der deltager i TREC til internationale stævner - uanset niveau - skal overholde denne
lovgivning både ved ud- og hjemrejse og skal derfor inden afrejse til internationalt stævne udarbejde detaljeret
køreplan for turen til og fra stævnet med angivelse af køretider, hviletider og ”buffertider” samt navn/adresse
på overnatningssteder på ruten. Rytteren skal være opmærksom på, at tolkningen af EU-forordningen for
transport af heste kan variere fra land til land og det er derfor rytterens ansvar at overholde lovgivningen i de
lande, hesten(e) transporteres i og igennem.
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Dansk Ride Forbunds ydelser til Landsholdene: Se rytterkontrakterne

Revision og ændringer
Planen er gældende fra 1. januar 2020 og revideres i slutningen af hvert kalenderår.
Dansk Ride Forbund forbeholder sig ret til at foretage ændringer i planen i løbet af året.
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