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R e t n i n g s l i ni e r f o r e t i s k k o r r e k t
a n v e n d e l s e a f h e s t e n t i l ri d e s p o r t
1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.
2. Hestens velfærd skal gå forud for avlerens, trænerens, rytterens, ejerens, hestehandlerens,
stævnearrangørens, sponsorens og officials interesser og ønsker.
3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål, at fremme dens
sundhed og velbefindende.
4. En god foderstand, hygiejne samt overholdelse af forsvarlige sikkerhedsforskrifter skal til stadighed tilstræbes.
Det er ejerens pligt at drage omsorg for
a. at hesten holdes i god foderstand og har fri adgang til frisk vand. I rideklubber påhviler dette ansvar for
de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder.
b. at drage omsorg for, at hestens hove beskæres jævnligt og korrekt.
c. at hesten bliver undersøgt og eventuelt behandlet mod orm.
d. at hesten jævnligt får tandeftersyn med eventuel behandling.
e. at hesten motioneres dagligt ved udlukning på fold, ved skridtture eller ved træning i et omfang, der som
minimum opfylder gældende lovgivning.
5. Under transport af heste skal der sikres god renligholdelse og ventilation i transportvognen, og hesten skal
hyppigt fodres og vandes.
6. Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelsen i træning og håndtering af hesten, samt at
fremme veterinærmedicinske studier.
7. Rytterens personlige ridefærdighed, hestefaglige viden og kunnen skal udvikles, da disse faktorer er af stor
betydning for hestens trivsel og velfærd.
8. Enhver form for ridning og træningsmetoder skal tage hensyn til, at hesten er et levende væsen, og må således
ikke omfatte fysisk elle psykisk vold overfor hesten. Det er ejerens pligt at drage omsorg for, at hesten ikke
udsættes for fysisk eller psykisk vold. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter
opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder. Ved fysisk og/eller psykisk vold forstås
a. rykning/flåning/savning med bidet i munden
b. anvendelse af pisk ud over hvad der karakteriseres som korrektion og/eller irettesættelse
c. uhæmmet anvendelse af sporer
d. anden vold der har karakter af afstraffelse
e. rollkur og hyperfleksion forstået som bøjning af hesten under tvang.
9. Enhver klub under Dansk Ride Forbund, og alle medlemmer af disse klubber er forpligtet til at respektere
hestens ret til omsorg, pleje og god behandling. Hesteejeren er forpligtet til at drage omsorg for, at hestens
staldforhold opfylder gældende lovgivning, eksempelvis at boksen har den fornødne størrelse og loftshøjde, at
stalden har fornøden udluftning og lysindfald, samt at madrassen holdes tør og ren. I rideklubber påhviler
ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder.
10. De reglementariske bestemmelser indenfor ridesporten vedrørende hestens behandling, velfærd og
sundhedstilstand skal overholdes ikke blot under deltagelse i stævner, men nok så vigtigt under den daglige
træning. Nævnte reglementariske bestemmelser skal kontinuerligt revideres, for at sikre hestens velfærd.
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0 INTRODUKTION
1.

INTRODUKTION OG FORMÅL
Dansk Ride Forbund er en sammenslutning af danske rideklubber og er
dermed centralorganisation for ridesporten i Danmark. Dansk Ride Forbund
blev som specialforbund optaget som medlem af Danmarks Idræts-Forbund
i 1918 og er endvidere optaget som medlem af det internationale
rideforbund Federation Equestre Internationale (FEI) i 1921.
Dansk Ride Forbund er i 2016 blevet medlem af det internationale
hesteturisme forbund Féderation Internationale de Tourism Equestere
(FITE).
Dansk Ride Forbunds Sportsreglements formål er:
- At sikre, at ”Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til
ridesport” til enhver tid efterleves
- At skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i ridestævner
- At sikre, at bestemmelserne i Dansk Ride Forbunds, Den Internationale
Olympiske Komites (IOC), FEI og Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) love og
regler overholdes og fastlægge regler for idømmelse af sanktioner i tilfælde
af overtrædelser.
Det er i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement ikke muligt at forudse alle
hændelser ved ridestævner. Såfremt der ved en speciel hændelse ikke
findes en regel, eller såfremt fortolkning af en regel i det foreliggende
tilfælde ville føre til en indlysende uretfærdighed, er det de ansvarlige
officials pligt at træffe en afgørelse baseret på almindelig sund fornuft og
fair play, og under samtidig hensyntagen til at afgørelsen ligger så tæt som
mulig op ad intentionerne i Dansk Ride Forbunds Sportsreglement og er i
overensstemmelse med Dansk Ride Forbunds værdisæt:
- Sikkerhed først
- Hæderlighed
- Harmoni
- Dygtiggørelse
- Passion
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2.

STRUKTUR
Dansk Ride Forbunds Sportsreglement indeholder Dansk Ride Forbunds
”Fælles bestemmelser” for afvikling af ridestævner og skal læses i
sammenhæng med det/de relevante disciplinreglement/-er.
Disciplinreglementerne skal dermed opfattes som et tillæg til Fælles
Bestemmelser.
Dansk Ride Forbunds Sportsreglement består af flg. sektioner:
0 Fælles bestemmelser
Gældende for alle discipliner - dog med henvisninger til
disciplinafsnit. Indeholder fælles regler for mesterskaber.
1

Ryttermærker og metalmærker
Regler for erhvervelse af ryttermærker, som bl.a. ligger til grundlag
for erhvervelse af rytterlicens.

2

Disciplinafsnit – Dressur
Indeholder regler for deltagelse i dressurstævner og mesterskaber
i dressur.

3

Disciplinafsnit – Springning
Indeholder regler for deltagelse i springstævner og mesterskaber i
springning.

4

Disciplinafsnit - Military
Indeholder regler for deltagelse i Militarystævner og mesterskaber i
Military.

5

Disciplinafsnit – Distance
Indeholder regler for deltagelse i distancestævner og mesterskaber
i distance.

6

Disciplinafsnit – Voltigering
Indeholder regler for deltagelse i voltigestævner og mesterskaber i
voltigering.

7

Disciplinafsnit – TREC Sport
Indeholder regler for deltagelse i TREC Sport stævner og
mesterskaber i TREC Sport.
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3.

GYLDIGHED
Dansk Ride Forbunds Sportsreglement træder i kraft 1. januar 2017– alle
tidligere danske sportsreglementer er ugyldige efter denne dato.
Følgende personer og organisationer er forpligtede til at overholde Dansk
Ride Forbunds, IOC, FEI, FITE og DIF’s love og regler, og aktivt medvirke til, at
lovene og reglerne overholdes:

3.1.

Medlemmer af klubber under Dansk Ride Forbund
Trænere, hjælpere og holdledere, der assisterer medlemmer af en klub
under Dansk Ride Forbund. Hesteejere, hvis heste/ponyer deltager i
konkurrencer under Dansk Ride Forbund. Officials, der virker i Dansk Ride
Forbunds regi.

3.2.

Stævnearrangører, der afholder stævner under Dansk Ride Forbund
Organisationer, ved hvis arrangementer Dansk Ride Forbunds love og
reglementer er gældende.

3.3.

Bestyrelse og udvalg i klubber under Dansk Ride Forbund
Dansk Ride Forbunds distriktsbestyrelser og distriktsformænd.
Dansk Ride Forbunds bestyrelse og udvalg.
Forpligtelsen gælder såvel i forbindelse med afvikling af stævner i Dansk
Ride Forbunds regi som i den daglige omgang med heste/ponyer.

4.

BEFØJELSER
De beføjelser og bemyndigelser, der i Dansk Ride Forbunds
Sportsreglement, udøves af:
- Dansk Ride Forbunds bestyrelse
- Appeludvalget
- Disciplinærudvalget
- Dansk Ride Forbunds Disciplinudvalg
- Distriktsbestyrelserne
- Dansk Ride Forbunds autoriserede officials
- Stævnejuryen
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5.

REDAKTION
På baggrund af rettelser fra FEI, FITE, henvendelser fra medlemmer,
stævnearrangører, officials og frivillige samler disciplinudvalgene
reglementsændringer på udvalgsmøder og reglementsmøder. Disse
ændringer redigeres af Dansk Ride Forbunds administration. Efterfølgende
indstilles Dansk Ride Forbunds Sportsreglement endeligt af Afdeling Sport
til Bestyrelsen til godkendelse.

5.1.

Distribution
Dansk Ride Forbunds Sportsreglement kan frit downloades fra Dansk Ride
Forbunds hjemmeside.

5.2.

Korrektur
Der kan i løbet af stævneåret udgives rettelser til reglementet. Disse
offentliggøres på Dansk Ride Forbunds hjemmeside. Det er
stævnearrangørers, rytteres og officials pligt at holde sig ajourført med
disse rettelser.

6.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Dansk Ride Forbund påtager sig intet juridisk eller økonomisk ansvar som
kan opstå gennem Dansk Ride Forbunds Sportsreglements bestemmelser
og anvisninger.
De af forbundet udpegede eller godkendte officials kan ikke tillægges noget
økonomisk ansvar i forbindelse med deres funktion og/eller afgørelser.
Stævnearrangører bør gennem forsikring eller på anden måde sikre sig
imod erstatningsansvar, der kan opstå ved stævneafholdelse.

7.

-9. RESERVERET
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I

HESTE OG PONYER

10.

ETIK OG VELFÆRD
Læs ud over dette afsnit også ”Etiske retningslinjer for omgang med heste”.
Dyreværnsloven skal overholdes i omgangen med heste/ponyer.
Såfremt misbrug af en hest/pony finder sted under et ridestævne, har
enhver pligt til at underrette den/de fungerende officials eller stævnejuryen
herom.

10.1. Halthed, sygdom og misrøgt
Hvis det inden en konkurrence oplyses eller iagttages, at en tilmeldt
hest/pony er halt, syg eller misrøgtet, skal dommeren eller teknisk
delegeret - om muligt bistået af stævnets dyrlæge - undersøge
hesten/ponyen. Hvis én af de undersøgende officials anser hesten/ponyen
for uegnet til at starte, skal start nægtes, og denne kendelse er inappellabel.
Kendelsen skal søges afsagt hurtigt, så hestens/ponyens opvarmning afhængig af undersøgelsens udfald - enten kan afbrydes eller fortsættes
med det samme.
Hvis en official bemærker, at en hest/pony er halt, syg eller misrøgtet, skal
vedkommende omgående gribe ind og forbyde videre ridning på den
pågældende hest/pony. Så længe hesten/ponyen er under bedømmelse,
kan kun klassens dommer skride ind og diskvalificere ekvipagen.
En hest/pony, der er fundet uegnet til start i henhold til ovenstående, må
ikke startes igen ved samme stævne, før den er erklæret i orden hertil af
stævnets dyrlæge, eller hvis samme official, som har forbudt start,
efterfølgende tillader hesten/ponyen at starte igen.
Eventuelle udgifter til godkendelse hos stævnedyrlægen betales af rytteren.
En rytter, hvis hest/pony er udelukket efter ovenstående, og såfremt
rytteren ikke skønnes at være skyld i halthed, sygdom eller misrøgt, kan
starte en anden hest/pony i samme klasse, såfremt tidsplanen og
disciplinreglementet giver mulighed for dette.

§ Konstaterer stævnedyrlægen eller en official i Dansk Ride Forbund at en
hest/pony er vanrøgtet skal den ansvarlige person indberettes til stævnets
tekniske delegeret. Den teknisk delegeret er herefter ansvarlig for at
indberette til Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg.
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10.2. Blod og mærker på hesten/ponyen (se disciplinafsnit)
Hesten/ponyen må ikke have blod og/eller mærker efter misbrug på sig
hverken før, under eller efter konkurrencerne.

§ Gult kort + diskvalifikation: Heste/ponyer med tydelige mærker efter
rytters/hjælpers brug af sporer, pisk eller bid.
§ Rødt kort, bortvisning og diskvalifikation: Grove, enkeltstående tilfælde af
ovenstående.

10.3. Straf
Straf må ikke benyttes og defineres således: Overdreven brug af pisk, tøjle
eller sporer

§ Diskvalifikation samt påtale eller gult kort: Tildeles ekvipagen i tilfælde,
hvor hesten/ponyen straffes for en uønsket handling.
§ Rødt kort + bortvisning: Tildeles rytteren i grove, enkeltstående tilfælde.

10.4. Forstærkning
Definition: Hesten/ponyen tilføres impuls til den udfører den ønskede
handling eller roses for en ønsket handling.
Forstærkning benyttes under forudsætning af, at hesten/ponyen ikke
udsættes for unødig smerte.

§ Diskvalifikation samt gult kort: Tildeles ekvipagen i tilfælde, hvor
forstærkning udføres særligt overdrevet
§ Rødt kort + bortvisning: Tildeles rytteren i grove, enkeltstående tilfælde af
ovenstående.

10.5. Pisk – benyttelse
Pisken må aldrig benyttes som straf for en hændelse men kun som
korrektion.
Ved ulydighed må hesten/ponyen korrigeres med lette slag med pisken.
Dette skal ske i umiddelbart tilknytning til ulydigheden
- En pisk må aldrig benyttes til at give afløb for rytterens eller hjælperes
temperament.
- Pisken må aldrig benyttes i hestens/ponyens hoved.
- Rytteren må aldrig benytte pisken med overhånd.

§ Diskvalifikation samt gult kort: Tildeles ekvipagen ved overtrædelse af
dette punkt
§ Rødt kort + bortvisning: Tildeles rytteren i grove, enkeltstående tilfælde af
ovenstående.
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10.6. Sporer – benyttelse
Sporer må aldrig benyttes som straf for en hændelse men som
forstærkning af rytterens schenkler. Sporer må aldrig benyttes til at give
afløb for rytterens temperament.

§ Gult kort + diskvalifikation: Gives ved overtrædelse af dette punkt
§ Rødt kort + bortvisning: Grove, enkeltstående tilfælde af ovenstående

10.7. Alder
Hestens/ponyens alder følger kalenderåret.
En hest/pony, som er født i 2006, bliver således 4 år den 1. januar 2010.
3-års og yngre heste/ponyer må ikke startes i nogen form for konkurrence.
4-års heste/ponyer: Hesten/ponyen må ikke startes i nogen form for
konkurrence før 1. maj. I perioden fra 1. maj til 31. juli: Se disciplinafsnit.
Der kan i disciplinafsnit være fastsat skærpede alderskrav i forhold til
ovenstående.

§ Gult kort + diskvalifikation: Gives ved overtrædelse af dette punkt

10.8. Følhopper
Konkurrencebrug uanset art er meget belastende for den drægtige eller
diegivende hoppe. Den drægtige hoppe må derfor kun deltage i stævner
indtil 5 måneder før planlagt foling og igen 4 måneder efter foling. Føl må
hverken medtages på konkurrencebanerne eller være borte fra hoppen i
længere tid end 2 timer.

§ Gult kort + diskvalifikation: Gives ved overtrædelse af dette punkt

11.

SMITSOMME SYGDOMME
En stævneplads, som har været anbefalet lukket af en dyrlæge på grund af
smitsom sygdom, kan tidligst afholde stævner 10 dage efter, at sidste
hest/pony er raskmeldt, herunder feberfri, ophør af eventuelle næseflåd og
indtørring af opbrudte lymfeknuder. Genåbningen af en stævneplads kan ske
efter en dyrlæge har gennemgået besætningen og fundet den smittefri og
meddelt skriftligt til Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent, at
stævnepladsen kan genåbnes.. Det er muligt, at afholde stævner på en
stævneplads, hvor et særligt staldafsnit er lukket på grund af smitsom
sygdom, hvis dyrlægen finder det ansvarligt. Staldafsnittet skal være isoleret
og lukket for offentligheden.
Dyrlægen skal skriftligt erklære til Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent,
at stævne kan afholdes på stævnepladsen. Foreligger en sådan erklæring
ikke, må stævne ikke afholdes.
Side 11 af 95
www.rideforbund.dk

FÆLLES BESTEMMELSER
2017

Hvis en stævneplads eller stald lukkes på grund af sygdom skal Dansk Ride
Forbunds veterinærkonsulent informeres herom. Se også punkt 65.4.5
Heste/ponyer fra stalde, der er anbefalet lukket af en dyrlæge, har ikke lov
til at deltage i stævner uanset om hesten udviser sygdomstegn.

§ Overtræder en rytter ovennævnte regler, tildeles rytteren rødt kort samt
en bøde (niveau 1).
§ Klubbers overtrædelse af ovenævnte regler indberettes til
disciplinærudvalget.
12.

DOPING OG MEDICINERING
Heste/ponyer må ikke deltage ved ridestævner under indflydelse af
smertedæmpende, præstationsfremmende, stimulerende eller beroligende
stoffer. Heste/ponyer samt ryttere er underlagt Den Internationale
Olympiske Komites (IOC), Federation Equestre Internationales og Danmarks
Idræts-Forbunds til enhver tid gældende regler om doping og medicinering
af heste og ryttere. Sager om doping og medicinering af heste/ponyer
behandles af Appeludvalget som 1. instans, som behandler og afgør sager i
overensstemmelse med Federation Equestre Internationales til enhver tid
gældende regler om doping og medicinering, herunder FEI Equine AntiDoping and Controlled Medication Regulations. Dansk Ride Forbunds
veterinærkonsulent er veterinærfaglig konsulent for Appeludvalget i
behandlingen af denne type sager.
Appeludvalgets afgørelse kan ankes til Danmarks Idræts-Forbunds
Appeludvalg.

13.

HESTENS/PONYENS YDEEVNE

13.1. Hestens/ponyens antal starter pr. dag
Se disciplinafsnit.
13.2. Hestens/ponyens antal starter pr. klasse
C-stævner og opefter: Ingen hest/pony må starte mere end én gang i hver
klasse ved samme stævne (voltigering undtaget).
13.3. Hestens/ponyens antal starter pr. uge
Uanset disciplin må hesten/ponyen max. starte 7 gange pr. uge.
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13.4. Antal ryttere pr. hest pr. disciplin pr. stævne
Ved C-stævner og højere: En hest/pony må kun rides af én rytter pr.
disciplin pr. stævnedag (voltigering undtaget). Dette gælder ikke ved start
uden for konkurrence.
Afholdes der D-klasser ved et C-stævne betragtes dette, i denne
sammenhæng, som et C-stævne. Afholdes C-klasser ved B-stævner
betragtes dette ligeledes som et B-stævne osv.
Hvis hesten/ponyen kun skal gå D-klasser er reglen om én rytter pr.
stævnedag ikke gældende.
13.5. Ekvipagens antal starter pr. klasse
Se disciplinafsnit
13.6. Ekvipagens antal starter pr. dag
En hest/pony må kun startes ved en stævnearrangør pr. dag.
Se også disciplinafsnit.
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14.

FORSIKRING

14.1. Ansvarsforsikring
Dansk Ride Forbund henviser til gældende lovgivning:
Justitsministeriets ”Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig
ansvarsforsikring for løsgående heste - Lov nr. 315 2008”.
Heste/ponyer ejet af klubber under Dansk Ride Forbund er allerede dækket
af ansvarsforsikring, og der skal ikke tegnes yderligere forsikringer.
Klubbernes heste/ponyer er dækket via Erhvervsansvarsforsikringen, som
klubben har via medlemskabet af Dansk Ride Forbund. Som privatperson
bør man tjekke hos sit forsikringsselskab.
14.2. Udbetalt uanvendelighedsforsikring
Heste/ponyer, for hvilke der efter den 1. januar 1996 på grund af skade på
hesten/ponyen er udbetalt erstatning fra et forsikringsselskab, må ikke
bringes til start i konkurrencer. I særlige tilfælde kan dispensation herfor
dog indhentes fra Dansk Ride Forbunds sportschef – forudsat
forsikringsselskabet er indforstået. En udtalelse fra forsikringsselskabet
samt en dyrlægeerklæring, hvoraf fremgår hestens/ponyens aktuelle
sundhedstilstand, samt hvilken tilstand, der har betinget erstatning, skal
altid være bilagt en sådan ansøgning om dispensation.

§ Start på hest hvor der er udbetalt uanvendelighedsforsikring:
Rytteren tildeles gult kort samt bøde (niveau 1)
Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer
samt ærespræmier. Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle
medaljer som tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver
eventuelle doteringer og ærespræmier. Doteringer og ærespræmier
tilfalder DRF.
Procedure for tilbage betaling:
Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og
indlevering af eventuelle ærespræmier.
Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier
markeres rytteren administrativt i DRF’s IT system, så rytteren ikke kan
tilmelde til ridestævner under DRF. Ophævelse af markering skal godkendes
af Sportschefen. Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige
udestående til DRF og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00
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Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i
Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk
15.

TRANSPORT OG OPSTALDNING

15.1. Transport af heste/ponyer til og fra stævner
Dansk Ride Forbund henviser til gældende lovgivning:
Justitsministeriets og Fødevarestyrelsens love og publikationer.
15.2. Opstaldning af heste/ponyer under stævner
Heste/ponyer skal opstaldes i følgende (minimumkrav):
Heste: Bokse skal være 3 x 3 m.
Ponyer: Bokse skal være 2,5 x 2,5 m.
Heste/ponyer må ikke overnatte i lastbil/trailer.
16.

FORMALIA – VACCINATION, HESTEPAS,
KONKURRENCEHESTEREGISTRERING OG PONYMÅLING
Gyldig Vaccinationsattest og hestepas skal kunne forevises ved deltagelse i
stævner under Dansk Ride Forbund.
Hesten skal være konkurrenceheste-registreret i Dansk Ride Forbund ved
deltagelse i stævner under Dansk Ride Forbund.
Konkurrence-hesteregistrering er ikke påkrævet ved TREC Sport, E- og D- og
R-stævner og ved E- og D- og R-klasser.
For ponyer skal ponymåling/-er være påført hestepasset ved deltagelse i
stævner under Dansk Ride Forbund. Se mere under ”ponymåling”.
Ponymåling er ikke påkrævet ved, TREC Sport, E- og D- og R-stævner og ved
E- og D- og R-klasser.

§ Gyldig vaccinationsattest:
TD foretager stikprøvevis kontrol af vaccinationsattester. Gyldig
vaccinationsattest skal kunne fremvises inden ekvipagen starter i første
klasse ved stævnet. Tro og Love erklæring jf. 81.2 kan ikke anvendes i
forbindelse med manglende vaccinationsattester. En hest/pony der under
stævnet ikke er i besiddelse af en af gyldig vaccinationsattest sanktioneres
således:
Rytteren tildeles et gult kort samt bøde (niveau 1)
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Ekvipagen er berettiget til at starte ved stævnet i følgende tilfælde:
- Vaccination udløbet/ overskredet med 1- 30 dage.
Ekvipagen er ikke berettiget til at starte ved stævnet, og skal hjemsendes i
følgende tilfælde:
- Hesten/ponyen har ikke gyldig vaccinationsattest
- Vaccinationen er udløbet/ overskredet med mere end 30 dage
- Basisvaccinationen er ikke korrekt
- Hesten/ponyen er vaccineret inden for 7 hele dage eller mindre, før
ankomst til stævnepladsen. Dagen hvor vaccinationen er givet tælles ikke
med i de 7 dage.
Desuden diskvalificeres ekvipagen og fratages eventuelle placeringer,
doteringer samt ærespræmier. Dansk Ride Forbunds administration sletter
alle resultater, hvor hesten/ponyen er redet uden gyldig vaccination med
tilbagevirkende kraft til 1. januar indeværende år.
Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som tilfalder
næst placerede rytter.
Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle doteringer og ærespræmier.
Doteringer og ærespræmier tilfalder DRF.
Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og
indlevering af eventuelle ærespræmier, fra sanktionen er givet.
Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier
markeres rytteren administrativt i DRF’s IT system, så rytteren ikke kan
tilmelde til ridestævner under DRF.
Ophævelse af markering skal godkendes af Sportschefen.
Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF
og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00.
Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i
Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk
Konstateres gentagne tilfælde af uberettigede starter, indberettes rytteren
til disciplinærudvalget.
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§ Hestepas, Konkurrenceregistrering, Ponymåling
Hestepas skal kunne fremvises inden stævnets afslutning. Fremvises
hestepas ikke på forlangende sidestilles dette med ugyldige papirer.
Er hesten/ponyen startet uden gyldigt hestepas eller uden
konkurrencehesteregistrering eller uden gyldig ponymåling ved
stævner/klasser hvor dette er påkrævet tildeles rytteren følgende
sanktioner:
Rytteren tildeles gult kort samt bøde (niveau 1)
Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer
samt ærespræmier. Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle
medaljer som tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver
eventuelle doteringer og ærespræmier. Doteringer og ærespræmier
tilfalder DRF.
Dansk Ride Forbunds administration sletter alle resultater, hvor
hesten/ponyen er startet uden gyldigt hestepas, konkurrencehesteregistrering eller ponymåling med tilbagevirkende kraft.
Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og
indlevering af eventuelle ærespræmier, fra sanktionen er givet.
Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier
markeres rytteren administrativt i DRF’s IT system, så rytteren ikke kan
tilmelde til ridestævner under DRF.
Ophævelse af markering skal godkendes af Sportschefen.
Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF
og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00.
Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i
Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk
Konstateres gentagne tilfælde af uberettigede starter, indberettes rytteren
til disciplinærudvalget.
Disciplinudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte krav.
Dispensationen skal foreligge skriftligt inden start i første klasse
16.1. Formalia vaccinationsattest: Vaccination mod Influenza
Vaccinationerne kan fremgå af hestepasset eller af særskilt hæfte.
Hestens/ponyens oplysninger skal fremgå af hæftet.
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Overførsel af vaccinationer:
Ved nyt pas eller kopi af eksisterende pas kan vaccinationer overføres. En
overførsel kan kun ske af en dyrlæge og ved fremvisning af dokumentation
for tidligere vaccinationer, hvori hesten er entydigt identificeret ved
signalements beskrivelse og chipmærkenummer eller brændemærke. For
vaccinationer overført efter 1.1.2013 gælder følgende: Datoer for
basisvaccinationerne samt sidste årlig vaccination overføres enkeltvis,
øvrige vaccinationer kan overføres samlet med angivelse af dato, dyrlægens
navn samt underskrift og stempel.
Vaccinationsattest
Ved attestation (Dato, produktmærke, batchnummer, dyrlægens stempel
med angivelse dyrlægens navn samt dyrlægens underskrift") af en dyrlæge,
som ikke må være hestens/ponyens ejer, skal følgende fremgå af
vaccinationskortet/vaccinationsattest i konkurrencehestepasset:
For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram
efter 31. december 2012, gælder følgende regler:
Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. at den skal
være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21
og højst 92 dages mellemrum. Vaccinationsdagen tæller med. Herefter skal
hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives senest 7
måneder efter den anden basisvaccination. . Hesten skal herefter
vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.
Det er tilladt at deltage i stævner efter de to første basisvaccinationer og
indtil boosteren gives, dog må ingen vaccination være foretaget senere end
7 dage før ankomsten til stævnepladsen.
Alle årlige vaccinationer givet efter 31. december 2012 skal gives senest
på årsdagen efter sidste vaccination, uanset basisvaccination.
For hesten/ponyer, der er basisvaccineret før 1. januar 2013 gælder
følgende regler:
Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. have fået 2
vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dage imellem.
Vaccinationsdagen tæller med.
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Hesten/ponyen skal være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 367 dage
efter foregående vaccination. Overskrides de 367 dage skal der
basisvaccineres igen.
Efter 31. december 2012, skal den årlige revaccination dog gives senest på
årsdagen efter sidste vaccination.
Ingen rettelse af vaccinationsdatoer må foretages uden en dyrlæges
bemærkning herom samt dyrlægens stempel og underskrift.
Rytteren skal på forlangende under stævnet kunne dokumentere gyldige,
årlige vaccinationer tilbage til en gyldig basisvaccination.
16.2. Formalia hestepas med dansk konkurrencehesteregistrering
Hestens/ponyens fulde navn angivet i hestepasset samt hestens/ponyens
registreringsnummer skal altid opgives til stævnearrangøren ved
stævnetilmelding, ellers betragtes tilmeldingen som ugyldig.
Nordiske ryttere og ryttere med gæstelicens: Hestepas med dansk
konkurrencehesteregistrering ikke påkrævet.
Voltigering: Konkurrencehesteregistrering er påkrævet for heste som
starter følgende
- Hold senior/junior *3, *2, *1 og D-grupper.
- Individuel senior/junior/children *3, *2 og *1.
- Pas-de-deux senior/junior *3, *2 og *1
16.3. Formalia vedr. konkurrencehesteregistrering
Hesten skal have et hestepas
SEGES kan rådgive om hestepas. Se evt. www.hestepas.dk for yderligere
information.
Hesten skal være chip-, brænde- eller frysemærket
- Både danske og udenlandske heste skal være chip-, brænde- eller
frysemærkede. Brænde- og frysemærkning SKAL indeholde cifre, således at
hesten ud fra tallene kan tydeligt identificeres.
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16.4. Ponymåling
Ponyer: Ponymåling/-er skal være påført hestepasset. Se mere under
”Ponymåling”.
Ponymåling er ikke påkrævet ved TREC Sport-, Distance-, E-, D- og R-stævner
og ved E-, D- og R-klasser.
17.

PONYER OG PONYMÅLING
En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for
måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko.
Målingen foretages fra den højeste torntap på manken.
Ponymål registreres i DRF GO.
Alle mål registreret i DRF GO er registreret uden sko uanset om ponyen er
målt med eller uden sko.

17.1. Kategoriinddeling
Ponyer opdeles i tre kategorier efter størrelse. Inddeling i ponykategorier
foretages alene af hensyn til deltagelse i ridestævner afholdt af klubber eller
stævnearrangører under Dansk Ride Forbund. Dansk Ride Forbund har ikke
ansvar for måleresultater i nogen anden henseende. Det er således
rytterens/ejerens fulde ansvar, hvor stor ponyen er i alle privatretlige
henseender f.eks. i tilfælde af køb og salg, og der kan ingensinde gøres
nogen form for økonomisk ansvar gældende overfor Dansk Ride Forbund
eller dettes officials i relation til de i henhold til nærværende reglement
foretagne målinger. Dette er også gældende ved ankemålinger. Dette
indebærer, at målinger ikke kan påberåbes som en handelsmåling.
Ponykategorier
Kategori 1
141 – 148 cm uden sko
Kategori 2
131 cm – 140 cm uden sko
Kategori 3
Max. 130 uden sko
Måles ponyen med sko, fratrækkes 1 cm før indskrivning i passet
Der måles i centimeter og nedrundes til nærmeste hele centimeter.
Måles en pony for stor ved et målerarrangement, kategoriseres den som
hest og kan ikke stilles til måling igen uanset alder. Dog kan målingen ankes
– se punkt 17.9.2.
Side 20 af 95
www.rideforbund.dk

FÆLLES BESTEMMELSER
2017

En pony må kun starte i den kategori, den officielt er målt til, se dog punkt
18.
Ponyer der pga. måling skifter kategori vil være kvalificeret til samme
sværhedsgrad som i den forrige kategori.
1.1.

E- og D-stævner og E- og D-klasser
Ikke-målte heste/ponyer: Det er rytterens ansvar at foretage en
skønsmæssig måling af hesten/ponyen.
Officielt målte ponyer skal starte i den kategori, de er målt til.
Kategori 1 og 2 ponyer må dog også starte som heste. En pony må starte
som både pony og hest ved samme stævne dog ikke med samme rytter.

17.2. Hvornår skal ponymåling foretages
Ponymåling er påkrævet for ponyer, der skal starte C-klasser og højere
under Dansk Ride Forbund. En pony må ikke stille til start ved C-klasser og
højere før den er blevet målt ifølge Dansk Ride Forbunds regler for måling af
ponyer. Anmeldes der via DRF GO! skal ponyen være målt før anmeldelse.
Ponyer kan tidligst måles i det år, hvori de fylder 4 år. Såfremt de starter Cklasser eller højere, skal de måles igen i deres 6. leveår og i deres 8. leveår
(det ponymålerår hvori den fylder 6 eller 8 år). De skal altid måles inden
første stævnestart. En pony kan kun måles en gang indenfor samme
ponymålerår.
Måles ponyen første gang det år den fylder 5 år, skal den måles igen som 6
årig. Ligeledes gælder det, hvis den måles første gang som 7 årig, skal den
måles igen som 8 årig.
Måles ponyen første gang som ældre end 8 år, skal den blot måles én gang.
Hvis en pony er målt som 4 års og ikke skal starte C-klasser eller højere de
kommende år, kan ponymåling udelades i disse år, men ponyen skal måles
igen, dog tidligst som 6 års, inden den på ny starter C-klasser eller højere.
En måling der foretages i december måned, er gældende for både det år,
hvor målingen foretages og det efterfølgende år.
Ponymåleåret går fra d. 1. december til d. 31. december året efter.
En pony er færdigmålt såfremt den har min. 1 måling, som er foretaget i
det år den fylder 8 år eller ældre – eller er målt i december måned året før.
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Herefter er ponyen færdigmålt nationalt, og kan ikke stilles til ordinær
måling igen.
En pony kan kun måles under Dansk Ride Forbund, hvis den er i besiddelse
af et pas udstedt af et EU-anerkendt stambogskontor eller et andet officielt
godkendt pasudstedende organ. Ponyens nøjagtige alder skal fremgå af
passet, ligesom signalement, signalementsbeskrivelse og chipnummer i
passet skal stemme overens med ponyen. Dvs. at farve/aftegn og brændeeller chipmærke skal kontrolleres og stemme overens med ponyens
papirer. Hvis identiteten på ponyen ikke kan fastslås entydigt, afvises
ponyen til måling. En pony med flere identiteter eller med flere hestepas, kan
ikke måles, og afvises til målingen.
2.1.

Genmåling af ældre ponyer
Ponyer, der er færdigmålt før den 1. juli 2001, kan få foretaget genmåling.
Denne genmåling er frivillig, og kan kun finde sted på ponyejerens
anmodning. Det nye mål er herefter gældende og indføres i passet. Efter
genmåling er reglerne for ankemåling gældende.

2.2.

Måling af importerede ponyer
Ponyer, der importeres til Danmark med FEI-pas eller FEI recognitioncard
og EU-pas inkl. FEI-målecertifikat, skal måles på samme vilkår som danske
ponyer. Inden første måling skal ponyen registreres i SEGES samt
konkurrenceregistreres.
Alle andre importerede ponyer behandles også som danske ponyer.
Udenlandske målinger er ikke gyldige i Danmark.

2.3.

Bortkomst af ponymåling
Bortkommer en ponys hestepas, indsendes det nye pas til Dansk Ride
Forbunds administration, som indfører de mål, der er registreret i
databasen. Målinger foretaget før 2002 og enkelte senere målinger
mangler i databasen og kan derfor ikke genindføres, således skal ponyen
måles på ny. Ved udskiftning af pas skal målene overføres fra det gamle til
det nye pas – dette gøres af Dansk Ride Forbunds administration.

2.4.

Måling af ponyer uden konkurrenceregistrering i avlsforbund
Ponyer som skal måles i forbindelse med avlsforeninger, men ikke er i
besiddelse af konkurrenceregistrering, skal rette henvendelse til den
Ponymåleransvarlige i Dansk Ride Forbund for det ønskede
ponymålerarrangement og forespørge, om der er mulighed for at få målt
Side 22 af 95
www.rideforbund.dk

FÆLLES BESTEMMELSER
2017

en avlspony. Dansk Ride Forbund har dog mulighed for at afvise ponyen.
Målet må ikke indføres i passet, da ponyen ikke er konkurrenceregistreret
og målet kan ikke senere bruges i forbindelse med konkurrencer under
Dansk Ride Forbund.
17.3. Autoriserede ponymålere og udstyr
Kun de af Dansk Ride Forbund uddannede og autoriserede ponymålere kan
måle og udfærdige gyldige måleskemaer. Dansk Ride Forbund udpeger og
ansætter ponymålere.
En ponymåler er først autoriseret til at måle, når denne, efter endt
uddannelse, skriftligt har modtaget besked herom.
Sportschefen fastsætter regler for autoriserede ponymålere.
Ved et ponymålingsarrangement måles ponyen af 2 autoriserede
ponymålere med hver deres måleudstyr. Måleudstyret er godkendt og
certificeret af Dansk Ride Forbund.
17.4. Målearrangementet
Før en pony kan måles, skal den være registreret som konkurrencehest.
Ponymålingsarrangementer annonceres på DRF GO! Ponymåling tilmeldes
betales via DRF GO! Kun ponyer som er tilmeldt via DRF GO! Kan måles til
målerarrangementet
Målearrangementet afholdes på en af Dansk Ride Forbund godkendt
måleplads. I forbindelse med måling skal der være en plan og vandret flade
på mindst 1x3m til rådighed. Måling skal ske i rolige omgivelser. Individuelle
målearrangementer eller målearrangementer på ikke godkendte
målepladser må ikke finde sted.
Når ponyen ankommer til målepladsen, er den underlagt Dansk Ride
Forbunds regler samt anvisninger fra Dansk Ride Forbunds officials.
Ponyen skal behandles roligt og have lov til at falde til ro, inden målingen
foretages. Den skal, inden måling, håndteres uden nogen former for
manipulation af hoved, hals eller kropsholdning. Den må efter aftale trækkes
for hånd, rides let, mønstres og longeres for at falde til ro. Ponyen må ikke
falde i sved eller vise tegn på træthed efter motionering. Ved behov for at
motionere ponyen let, skal dette aftales med ponymåleren ved ankomst
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Hvis det vurderes, at det er aktuelt at holde opsyn med ponyerne inden
målingen, skal den ansvarlige for ponyen følge de anvisninger, som
ponymåleren giver dem.
Ponyen skal fremstilles for målerne pålagt trense eller grime, Ponymåleren
kan dog til hver en tid kræve at en pony bliver pålagt en trense, såfremt der
måtte være brug dette. Dvs. trense skal altid være medbragt til
målepladsen. Ponyen skal fremstilles uden sadel og bandager, samt uden
andet ben beskyttelse.
Det er rytterens/ejerens ansvar og i egen interesse, at ponyen er korrekt
forberedt til målingen, så den er rolig og afslappet. Ponyen skal være ”fit til
måling”. Når en pony stiller til måling, skal den være klar til konkurrence. Det
betyder, at den skal være alment tilpas, velhydreret, i normal kondition,
normalt muskuleret, forsvarligt beskåret og skoet. Ponyen må ikke være øm
eller have ar efter kirurgiske indgreb på mankestedet. Har ponymåleren
mistanke om deformitet eller operative indgreb på ponyen kræves det, at
sagen skal vurderes i henhold til ”Protokol for måling af ponyer med ændret
mankested”. Ponyen må ikke være stimuleret eller sløvet af nogen former
for medicinering. Såfremt ponymåleren vurderer, at ponyen er påvirket af
medicin eller andre stoffer eller at den ikke er ”fit til måling”, skal den afvises
til målingen, og afvisningen indberettes til Dansk Ride Forbunds
administration.
Under målingen skal ponyen stå med naturlig holdning af hoved og hals. Det
højeste punkt på nakken må aldrig være under ponyens mankested,
ponyens hoved må ikke tvinges eller føres ned til dette minimum. Forbenene
skal være parallelle og lodrette. Den skal stå med vægten ligeligt fordelt på
begge bagben og stå så lodret som muligt. Hovene på bagbenene bør ikke
være adskilt mere end 15 cm.
Under målingen må ponyen ikke fodres eller gives godbidder, og der må ikke
foretages nogen former for træk eller tryk nedad i/på ponyens hoved eller
andre former for fiksering.
En måling er påbegyndt, når ponymålerens stangmål er lagt på hesten
første gang, herefter skal ponyen måles færdig, og målingen må ikke
afbrydes af f.eks. trækture, longering eller andet. Hvis der under særlige
omstændigheder er behov for at, ponyen trækkes frem og tilbage på
staldgangen el.lign. efter at målingen er påbegyndt, skal den observeres af
ponymåleren hele tiden.
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§Hesten/ponyen kan afvises til måling, hvis fremstilleren eller ponyejeren
eller dennes værge/hjælper optræder usportsligt, uforskammet, utilbørligt
eller ikke efterkommer et påbud givet af ponymålerne eller ankemålerne.
17.5.

Hove: Beskæring og sko
Ponyen skal være beskåret forsvarligt. Sålen må ikke være tyndet og
hovvæggen må maksimalt beskæres i niveau med sålen.
Måles en pony med sko, skal disse være jernsko, aluminiumssko eller
kommercielt fremstillede kunststofsko. Skoene skal sidde fast, være hele og
må ikke være slidt så meget, at de er uforsvarlige til ridebrug. Sko skal være
pålagt i henhold til almindeligt anerkendte skoningsprincipper. Det er ikke
tilladt at fremstille en pony med specielt slebne sko eller søm.
Ponymåleren kan inappellabelt nægte at godkende beskæring og sko, der
ikke lever op til intentionerne i disse krav, og afvise ponyen til måling.
Det er ikke tilladt at foretage smedearbejde på ponyen på målepladsen,
hverken beskæring eller skoning. Ved beskæring eller omlægning af sko på
målepladsen afvises ponyen til måling og fremviser skal forlade
målearrangementet.

17.6.

Doping, medicinering og kontrol
Ponyer, der stilles til ponymåling, må ikke være under indflydelse af
stimulerende eller beroligende stoffer. Ponyer der stilles til måling er
underlagt IOC, FEI og DIF’s til enhver tid gældende regler om doping og
medicinering af dyr.
I forbindelse med måling af ponyer kan der udtages blodprøver til kontrol for
stimulerende eller beroligende stoffer. Ejeren er forpligtet til at tillade at
blodprøven kan udtages op til 24 timer efter målingens gennemførelse.
Nægtes blodprøveudtagelse, er målingen annulleret. Nægtelse indberettes
til Dansk Ride Forbunds administration.
Vurderer ponymåleren, at der er begrundet mistanke om,
- at en pony er under indflydelse af stimulerende eller beroligende stoffer
- at ponyen har ømhed eller tegn på deformitet eller kirurgiske indgreb på
torntappen
- ponyen ikke er i kondition og klar til konkurrence
skal ponymåleren afvise, at foretage måling af ponyen. Afvises en pony at
blive målt skal det indberettes til Dansk Ride Forbund.
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17.7. Registrering
Efter ponymålingen indføres målet i konkurrencepassets måleskema. En
ponymåling er kun gyldig med begge ponymåleres underskrifter og
stempler. Den ene ponymåler sender straks efter målingen et måleskema
til Dansk Ride Forbunds administration, som indfører målet i den centrale
database. Målinger foretaget før d. 1. januar 2003 har kun én underskrift.
Målinger foretaget før d. 1. september 2005 er ikke stemplet. I forbindelse
med nyt hestepas er eventuelle målinger overført af Dansk Ride Forbunds
administration. Disse målinger er ikke stemplet med et nummer, men med
Dansk Ride Forbunds stempel.
17.8. Vejledende ponymålinger
Dansk Ride Forbund vil ved en række B- og C-stævner foretage vejledende
ponymålinger af tilfældigt udvalgte ponyer. På baggrund af resultatet af
disse vejledende ponymålinger, kan sportschefen begære, at ponyen
indkaldes til kontrolmåling.
17.9. Kontrol- og ankemåling
9.1.

Kontrolmåling
Sportschefen kan begære, at en pony indkaldes til kontrolmåling uanset
dens alder. Dog kan ponyer, der er færdigmålt før d. 1. januar 2003, ikke
indkaldes til kontrolmåling. FEI kan begære kontrolmåling af alle ponyer
uanset alder og tidspunkt for færdigmåling i Danmark.
Hvis en pony indkaldes til kontrolmåling, skal den stilles til kontrolmålingen
senest 14 dage efter datoen for indkaldelsen. Ponyen kan startes ved
danske og internationale stævner i denne 14 dages periode, indtil
kontrolmåling er foretaget. Ponyer der er ankemålt i det ottende leveår eller
herefter kan ikke indkaldes til kontrolmåling.
I forbindelse med kontrolmåling af ponyer kan der udtages blodprøver til
kontrol for stimulerende eller beroligende stoffer. Ejeren er forpligtet til at
tillade, at blodprøven kan udtages op til 24 timer efter målingens
gennemførelse. Nægtes blodprøveudtagelse, er målingen annulleret og det
indberettes til Dansk Ride Forbunds administration af ponymåleren.
Kontrolmålingen foretages efter samme retningslinjer som de ordinære
ponymålinger. Gebyret til kontrolmåling betales af Dansk Ride Forbund.
Såfremt ponyen ved kontrolmålingen måles til hest, indføres dette i passet,
og ponyen vil herefter være udelukket fra at starte som pony ved danske og
internationale stævner. Såfremt ponyen ikke møder op til kontrolmåling
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indenfor 14 dage, får den startforbud til danske og internationale stævner,
indtil ponyen møder til kontrolmåling.
Resultatet af kontrolmålingerne offentliggøres på Dansk Ride Forbunds
hjemmeside.
9.2.

Ankemåling
Såfremt en måling viser sig utilfredsstillende for en af ponymålerne tilknyttet
ponymålingen, rytteren eller ejeren af ponyen, kan enhver af disse, til enhver
tid, skriftligt ankemålingen til Dansk Ride Forbund. Denne anke skal sammen
med kopi af ponyens hestepas (forside med ID nr. signalements beskrivelse
og siden med ponymål) og et depositum på 6.000 kr. samt angivelse af,
hvor den oprindelige måling har fundet sted, sendes til Dansk Ride Forbunds
administration.
Ankemåling skal være foretaget senest 3 uger efter at depositummet er
modtaget af Dansk Ride Forbund. Ved afvisning af ponyen til ankemåling
som følge af brud på reglementets bestemmelser afholdes udgifterne til
ankemålingen af ejeren. Såfremt selve ankemålingen ikke er påbegyndt ved
afvisningen, kan der anmodes em en ny ankemåling ved henvendelse til
Dansk Ride forbunds administration. Udgifter til ny ankemåling afholdes af
ponyejer.
Ankemålingen bliver foretaget af 2 ankemålingsdyrlæger udpeget af Dansk
Ride Forbund. Dansk Ride Forbund udpeger endvidere en kontrollant, som
skal være til stede ved ankemålingen.
Ponymålingen foretages efter Fælles bestemmelser § 17.
Ankemålingsdyrlægerne indfører det endelige mål i hestepasset, samt
underskriver og stempler.
Denne måling kan ikke ankes.
Alle udgifter ved ankemålingens gennemførelse betales af den, der anker. Er
anken indgivet af en ponymåler eller evt. dyrlægen tilknyttet ponymålingen,
betales udgifterne af Dansk Ride Forbund.
Resultatet af ankemålinger offentliggøres på Dansk Ride Forbunds
hjemmeside.
En pony kan stilles til ankemåling én gang pr. ordinære måling. Foretages en
ankemåling mellem to ordinære målinger, er den kun gældende til næste
påkrævede ordinære måling, og retten til en ankemåling frafalder næste
gang ponyen måles til en ordinær måling. Når ponyen er færdigmålt kan
den kun ankemåles én gang.
Måles en pony ved ankemåling til hest kan den ikke igen stilles til måling
uanset alder.
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17.10. FEI-pas og recognition cards
Der henvises til de af FEI til enhver tid fastsatte bestemmelser herom.
Nationale ponymål anvendes i FEI passet. FEI kan til enhver tid udtage
ponyer til kontrolmålinger ved FEI stævner.
18.

OPKLASNING OG NEDKLASNING
E- og D-stævner og E- og D-klasser: Deltagelse i hesteklasser på officielt
målte og ikke-officielt målte kategori 1 ponyer er tilladt. Kategori 2. ponyer
er tilladt i sværhedsgrad 0-2. Nedenstående bestemmelser i dette afsnit
benyttes ikke ved D- og E-stævner.
De resultater som ponyen har opnået ved OUT medfølger ikke i
hesteklasserne og omvendt.

18.1. Opklasning – fra pony til hest
En officielt målt kategori 1 pony kan opklasses til hestestatus, således at
ponyen starter på lige fod med heste i hesteklasser.
En pony kan opklasses til hest til én eller flere ryttere.
Ponyen kan kun opklasses til samme rytter én gang. En pony, der er
opklasset til hest, må kun starte hesteklasser med den/de ryttere, den er
opklasset til, og må ikke starte ponyklasser med en anden rytter uanset
disciplin. Når ponyen er opklasset til hest, er ekvipagen omfattet af regler
for heste.
Kvalifikationer opnået i ponyklasser følger ikke ponyen i hesteklasser.
Ansøgning sker ved skriftlig henvendelse til Dansk Ride Forbunds
administration på email til pony@rideforbund.dk
18.2. Opklasning – når ponyen er opklasset til hest og overgår til ny rytter
Bibeholdelse af opklasning er gebyrfrit.
Det skal dog skriftligt meddeles Dansk Ride Forbunds administration, at en
ny rytter rider ponyen med hestestatus.
Husk at meddele den nye ejer, at ponyen er opklasset til hest, og at der
dermed skal ansøges om enten bibeholdelse af opklasning eller om en
nedklasning.
18.3. Nedklasning – fra hest til pony
En pony opklasset til hest kan nedklasses til pony igen. Dette sker ved
skriftlig henvendelse til Dansk Ride Forbunds administration på email
pony@rideforbund.dk. Kvalifikationer opnået i hesteklasser følger ikke ponyen
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i ponyklasser. Dokumentation for opklasning og nedklasning skal
fremsendes til stævnearrangøren samtidigt med tilmelding til stævner.

§ Bøde og annullering af resultater:
Ved start uden gyldig op- eller nedklasning tildeler TD rytteren en bøde
(niveau 1).
Efter henstilling fra TD slettes alle opnåede resultater af Dansk Ride
Forbunds administration
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19.

UDSTYR
Hestens/ponyens udstyr skal altid være tilpasset og i forsvarlig stand.
Udstyret skal være monteret korrekt og være sikkerhedsmæssigt i orden.

19.1. Reklamer, logo, sponsorater og flag
1.1. Reklamer, logo, sponsorater
Ved danske stævner er det tilladt at bære reklamer og logo synligt på
hestens/ponyens udstyr under hensyntagen til udspecificeringer i
disciplinafsnit samt følgende vilkår:
Reklamer må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, som efter Dansk
Ride Forbunds skøn virker forstyrrende eller anstødeligt i almindelighed eller
strider mod dansk amatøridræts grundtanker og formål. Opfordringsord er
ikke tilladt. Dansk Ride Forbund påtager sig ikke noget ansvar af økonomisk
eller anden art over for overenskomstparterne eller over for
myndighederne m.fl. for parternes efterleven af almindelig dansk lovgivning,
f.eks. med hensyn til overholdelse af afgiftspligter o. lign.
De til rytteren efter overenskomsten indkomne beløb, må kun anvendes til
fremme af rytterens almindelige virksomhed herunder støtte af enhver art
til konkurrenceridning. Rytteren og sponsoren udfærdiger selv en
sponsorkontrakt. Dansk Ride Forbund kan give tilladelse til anden form for
reklame ved danske stævner. Det er tilladt at bære rideklubbers og
avlsforbunds logoer. Ved opvarmning er der – uanset disciplin - ingen
dimensions-/placeringsmæssige begrænsninger af logoer.
1.2.

Dimensioner
Se disciplinafsnit.

1.3.

Flag
DRF-Dannebrog til brug på hestens/ponyens udstyr tildeles af Dansk Ride
Forbund og er forbeholdt de ryttere, der får det tildelt. Dannebrog på udstyr
er tilladt for alle.

19.2. Stævnenumre
Hesten/ponyen skal under hele stævnet synligt bære et sort/hvidt
stævnenummer på venstre side. Tallene skal være minimum 3 cm og max.
6 cm høje. Ingen hest/pony må bære mere end ét stævnenummer.
Stævnearrangøren er ikke forpligtet til at stille stævnenumre til rådighed.
19.3. Udstyr placeret på hestens/ponyens hoved og hals
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Se disciplinafsnit.
19.4. Udstyr placeret på hestens/ponyens ryg og bryst
Se disciplinafsnit.
19.5. Udstyr placeret på hestens/ponyens ben
Se disciplinafsnit.
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II

RYTTEREN

20.

ETIK OG VÆRDIER
Enhver, der deltager i ridestævner, er ansvarlig for at have kendskab til
Dansk Ride Forbunds Sportsreglement, og at disse overholdes. De af
stævnearrangøren og officials fastsatte forskrifter, givne anvisninger og
trufne beslutninger skal følges.
Er rytteren under 18 år, er det forældre/værge, der er ansvarlige for at
overholde de gældende bestemmelser.
Al stævnedeltagelse bør ske med tanke på og efterleven af Dansk Ride
Forbunds værdier.
I forbindelse med stævnedeltagelse skal rytteren optræde på en sådan
måde, at det tjener til ære for dansk ridesport. Det samme gælder
rytterens hjælpere, træner og forældre.
Al stævnedeltagelse sker på eget ansvar. Det er rytterens ansvar, at
kontrollere at rytteren er startberettiget til stævnet/den enkelte klasse. Se
punkt 82
Ryttere skal prioritere hensynet til hesten over alt andet.

§ Rytteren kan nægtes start af TD, hvis hesten/ponyen viser tydelige tegn
på at være generet af rytteren.
§ Ridtet kan stoppes af dommeren under gennemridning af klassen
hesten/ponyen viser tydelige tegn på at være generet af rytteren.
Rytteren skal være ”fit for fight”. I tvivlstilfælde kan TD forlange en
lægeattest før start.
Alle, der deltager ved ridestævner, bør være dækket af en eller flere
forsikringer.

§ Påtale, gult kort eller rødt kort kan gives, hvis rytteren eller dennes
værge/hjælper optræder sikkerhedsmæssigt uforsvarligt.
§ Påtale, gult kort eller rødt kort kan gives, hvis rytteren eller dennes
værge/hjælper optræder usportsligt, uforskammet, utilbørligt eller ikke
efterkommer et påbud givet af stævnearrangøren, dommeren eller TD.
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21.

DOPING, RUSMIDLER, MEDICINERING

21.1. Regler for og kontrol med medicinering af ryttere ved nationale stævner
(doping)
Ryttere må ikke deltage ved ridestævner under indflydelse af stimulerende
eller beroligende stoffer. Ryttere er underlagt IOC, FEI og DIF’s til enhver tid
gældende regler om doping af mennesker.
Under ridning skal færdselslovens promillegrænser overholdes, dog er
promillegrænsen for ryttere under 18 år 0,0. Rytteren er forpligtet til at
underkaste sig eventuel kontrol heraf, som Dansk Ride Forbund måtte
iværksætte.

§ Overtrædelse af ovenstående, straffes med rødt kort, bortvisning samt
indberetning til Appeludvalget.
Sager om doping af ryttere behandles af Appeludvalget i 1. instans, som
behandler og afgør sager om doping i overensstemmelse med DIF’s til
enhver tid gældende regler om doping af mennesker (dopingregulativet). I
det omfang IOC og FEI’s regler om doping af mennesker finder anvendelse
forud for DIF’s regler, tilpasser Appeludvalget sin sagsbehandling og
afgørelse i overensstemmelse hermed.
22.

HVEM KAN DELTAGE I RIDESTÆVNER

22.1. Danske statsborgeres deltagelse i danske (nationale) ridestævner
1. Rytteren skal være medlem af en rideklub under Dansk Ride Forbund og
skal være uden restance til rideklubben, andre rideklubber eller Dansk Ride
Forbund. Ingen rytter må starte for mere end én klub ved samme stævne
(voltigering undtaget).
2. Rytteren skal have rytterlicens udstedt af Dansk Ride Forbund
3. Voltigering: Se disciplinafsnit.
4. For TREC Sport er der i 2017 ikke krav om dansk rytterlicens.
Rytterlicens er ikke påkrævet til følgende stævner/klasser:
E-, D- og R-stævner og E-, D- og R-klasser.

§ Medlemskab af rideklub under Dansk Ride Forbund: Såfremt en klub
konstaterer, at en rytter starter i deres navn uden at være medlem, skal
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klubben indsende skriftelig dokumentation herfor til Dansk Ride Forbunds
administration.
Rytteren tildeles følgende sanktioner:
- Rytteren tildeles gult kort.
- Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer
samt ærespræmier.
- Rytteren skal indbetale bøde (niveau 1) for de(t) pågældende stævneår
rytteren har redet uden klubmedlemsskab.
- Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som
tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle
doteringer og ærespræmier. Doteringer tilfalder DRF.
Dansk Ride Forbunds administration sletter alle resultater med
tilbagevirkende kraft, hvor rytteren er startet uden gyldigt medlemskab af
en rideklub under Dansk Ride Forbund
Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og
indlevering af eventuelle ærespræmier, fra sanktionen er givet.
Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier
markeres rytteren administrativt i DRF’s IT system, så rytteren ikke kan
tilmelde til ridestævner under DRF.
Ophævelse af markering skal godkendes af Sportschefen.
Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF
og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00.
Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i
Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk
Ved gentagende tilfælde af start uden gyldig klubmedlemsskab, indberettes
rytteren til disciplinærudvalget.
§ Dansk rytterlicens:
Starter rytteren et A, B eller C stævne uden gyldig licens tildeles rytteren
følgende sanktioner:
- Rytteren tildeles gult kort.
- Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer
samt ærespræmier.
- Rytteren skal indbetale licens og bøde (niveau 1) for hvert af de(t)
pågældende stævneår rytteren har redet uden licens.
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Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som
tilfalder næst placerede rytter. Dansk Ride Forbund opkræver
eventuelle doteringer og ærespræmier. Doteringer tilfalder DRF.

Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og
indlevering af eventuelle ærespræmier, fra sanktionen er givet.
Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier
markeres rytteren administrativt i DRF’s IT system, så rytteren ikke kan
tilmelde til ridestævner under DRF.
Ophævelse af markering skal godkendes af Sportschefen.
Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF
og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00.
Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i
Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk
Ved gentagende tilfælde af start uden gyldig licens, indberettes rytteren til
disciplinærudvalget.
Disciplinudvalget kan i særlige tilfælde dispensere fra ovennævnte krav.
Dispensationen skal foreligge skriftligt inden start i første klasse
22.2. Danske statsborgeres deltagelse i nordiske (nationale) ridestævner
1. Rytteren skal være medlem af en rideklub under Dansk Ride Forbund.
2. Rytteren skal have rytterlicens udstedt af Dansk Ride Forbund.

22.3. Danske statsborgeres deltagelse i udenlandske (nationale) ridestævner
1. Rytteren skal være medlem af en rideklub under Dansk Ride Forbund.
2. Rytteren skal have rytterlicens udstedt af Dansk Ride Forbund.
3. Invitation fra stævnearrangør og herefter tilladelse fra Dansk Ride
Forbund.
4. Tilladelse fra det udenlandske rideforbund.
5. Rytterkategorisering skal altid overholdes ved deltagelse i udenlandske
nationale ridestævner.
22.4. Danske statsborgeres deltagelse i internationale ridestævner (FEI), ikke
FITE.
1. Ryttere bosiddende i Danmark skal være medlem af en rideklub under
Dansk Ride Forbund.
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2. Rytteren skal have en gyldig International rytterlicens udstedt af Dansk
Ride Forbund. (Dette gøres online via DRF Go!)
3. FEI-nummer – registreres af Dansk Ride Forbund.
4. Rytteren skal udtages af Dansk Ride Forbund. Foreligger der en invitation
fra stævnearrangør skal der indhentes tilladelse fra Dansk Ride Forbund til
start ved stævnet.

§ International rytterlicens:
Starter rytteren et FEI stævne (spring og dressur) uden gyldig international
rytterlicens tildeles rytteren følgende sanktioner:
- Rytteren tildeles gult kort.
- Rytteren får slettet samtlige internationale resultater på DRF Go! Med
tilbagevirkende kraft, opnået i den periode rytteren har redet uden
gyldig international rytterlicens.
- Rytteren skal indbetale international licens og bøde (niveau 1) for hvert
af de(t) pågældende stævneår rytteren har redet uden international
licens.
Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af den internationale
rytterlicens samt bøde.
Ved manglende betaling markeres dette i DRFs adm. Og rytteren nægtes
tilmelding til yderligere internationale stævner, før det udestående er betalt.
Ophævelse af markering skal godkendes af Sportschefen.
Ophævelse kan kun foretages mod betaling af samtlige udestående til DRF
og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 500,00.
Ved gentagne tilfælde af start uden gyldig international licens, indberettes
rytteren til disciplinærudvalget.
Når danske ryttere deltager i internationale stævner i udlandet eller i
Danmark, som et hold officielt tilmeldt af Dansk Ride Forbund, udpeges
ligeledes en holdleder, som skal være forbindelsesled mellem
stævneledelsen og rytterne.
Rytterkategorisering skal altid overholdes ved deltagelse i internationale
stævner
En ekvipage må altid starte i klasser, som den under stævnet kvalificerer sig
til.
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22.5. Nordiske statsborgeres deltagelse i danske (nationale) ridestævner
Nordiske statsborgere bosiddende udenfor Danmark skal have licens
udstedt af et rideforbund fra et af de nordiske lande (skal kunne
dokumenteres skriftligt).
Nordiske statsborgere bosiddende i Danmark skal have dansk rytterlicens
samt medlemskab af en rideklub under DRF.
Rytteren skal have godkendelse fra sit nationale forbund for at få udstedt
dansk rytterlicens.
For TREC Sport-, D-, E- og R-stævner er der ikke krav om licens.

22.6. Øvrige udenlandske statsborgeres deltagelse i danske nationale
ridestævner
1. Gæstelicens fra Dansk Ride Forbund eller dansk rytterlicens fra Dansk
Ride Forbund.
2. Dokumentation for opnåede resultater og kvalifikationer.
3. Tilladelse fra det udenlandske rideforbund.
Ved danske A-, B- og C-stævner kan stævnearrangøren – efter tilladelse fra
Dansk Ride Forbund (C-stævner: distriktets stævneansvarlige) - invitere
udenlandske ryttere i henhold til FEI’s reglement.
For voltigering gælder, at der må maximum inviteres 4 klubber.
Ekvipagens nationalitet bestemmes af rytterens nationalitet.
23.

RYTTERLICENS
Rytterlicens er ét af kravene for at en rytter kan deltage ved C-stævner og
opefter. Med en rytterlicens bliver du oprettet i Dansk Ride Forbunds
database, og alle dine resultater registreres.
Alle licenser bestilles og betales over DRF GO!, i enkelte tilfælde ved Dansk
Ride Forbunds administration.

23.1. Førstegangslicens
Rytterlicensen gælder for et stævneår (kalenderår) ad gangen.
Der er følgende krav for at indløse rytterlicens:
0-11 år: Til og med det kalender år rytteren fylder 11 år er der ingen krav
til prøver.
12 år: I det kalenderår hvor rytteren fylder 12 år, skal rytteren have
bestået ryttermærke 3 før at licens kan indløses.
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13 år: I det kalenderår hvor rytteren fylder 13 år, skal rytteren have
bestået ryttermærke 3 og 4 før at licens kan indløses
14 år eller ældre: I det kalenderår hvor rytteren fylder 14 år, skal rytteren
havde bestået ryttermærke 3 og 4 og kurset ”Rytter – klar, parat, start” før
licens kan indløses
For ryttere der har taget ridemærke 1 og 2 bortfalder kravet om
ryttermærke 3 og 4
Ryttere der kan bevise at de har haft rytterlicens efter deres 14. leveår, kan
generhverve deres licens uden prøver. Bevisbyrden ligger hos rytteren.
23.2. Fornyelse
Rytterlicensen fornyes hvert stævneår (kalenderår) og betales med et gebyr
fastsat af Dansk Ride Forbund. Dansk Ride Forbunds administration
udsender fakturaer til alle, der har haft licens i det foregående år.
23.3. Generhvervelse
Ønsker man at generhverve rytterlicens, skal der betales
generhvervelsesgebyr.
23.4. Udenlandske statsborgere – Dansk rytterlicens
Udenlandske statsborgere kan opnå dansk rytterlicens efter samme regler
som danske statsborgere. Udenlandske statsborgere, der kan
dokumentere, at de har rytterlicens i et andet land, samt har en skriftelig
godkendelse fra det nationale forbund, kan opnå dansk rytterlicens uden at
skulle tage de licensgivende prøver.
23.5. Udenlandske statsborgere - Gæstelicens
Udenlandske statsborgere skal, såfremt de ønsker at deltage i danske
ridestævner, rekvirere en gæstelicens. Gæstelicensen kan erhverves hos
Dansk Ride Forbunds administration ved fremsendelse af blanket (findes på
www.rideforbund.dk) samt skriftelig godkendelse fra deres nationale
forbund. Der kan erhverves gæstelicens, der gælder for et specifikt stævne,
eller gæstelicens gældende for en 3 måneders periode. Kopi af
gæstelicensen skal fremsendes til stævnearrangøren samtidigt med
tilmeldingen. Resultater opnået af ryttere med gæstelicens registreres ikke.
Priser for gæstelicens fremgår af Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
23.6. Voltigeringslicens
Kontakt voltigeringsudvalget for licenskursus. Bestilles efterfølgende ved
skriftlig henvendelse til Dansk Ride Forbunds administration.
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23.7. Internationale Rytterlicens
Alle ryttere med dansk statsborgerskab, der deltager i spring- og dressur
FEI stævner skal indløse en international licens. Inden tilmelding til FEI
stævner indløses en international licens på DRF GO!
International licens er gyldig for et stævneår (kalenderår).
24.

ALDER

24.1. Alder
Se disciplinafsnit
25.

BEKLÆDNING OG UDSTYR
Ved færdsel til hest/pony: Enhver, der deltager i et ridestævne, og enhver,
der på stævnepladsen sidder på en hest/pony som deltager i stævnet, skal
bære sikkerhedsmæssig forsvarlig påklædning (se regler for brug af
ridehjelm nedenfor). Lange og/eller flagrende beklædningsdele skal undgås.

25.1. Sikkerhedsudstyr
Der må ikke være foretaget ændringer i oprindelig udformning eller design
af sikkerhedsudstyr, som skønnes at påvirke den sikkerhedsmæssige
funktionalitet.
Se evt. beskrivelse af DRF godkendte standarder på Dansk Ride Forbunds
hjemmeside.

§ Gult kort og diskvalifikation tildeles rytteren, såfremt regler i dette afsnit
overtrædes.
1.1.

Ridehjelm: Se disciplinafsnit.
Såfremt ridehjelm er påkrævet i en eller flere af de klasser, som
hesten/ponyen er tilmeldt, skal der ved færdsel til hest/pony anvendes
korrekt fastspændt
Ryttere til hest/pony skal bære ridehjelm på hele stævnepladsen under hele
stævnet.

1.2.

Sikkerhedsvest: Se disciplinafsnit.
I klasser, hvor godkendt sikkerhedsvest er påkrævet i disciplinreglementet
skal sikkerhedsvesten opfylde kravene til og tydeligt være mærket med
standarden.
I klasser, hvor godkendt sikkerhedsvest ikke er påkrævet i disciplinreglementet må der rides med Air Bag Vest.
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25.2. Reklamer, logo, sponsorater og flag
2.1.

Reklamer, logo, sponsorater
Ved danske stævner er det tilladt at bære reklamer og logo synligt på egen
påklædning og hestens/ponyens udstyr under hensyntagen til
udspecificeringer i disciplinafsnit samt følgende vilkår:
Reklamer må ikke omfatte varegrupper eller illustrationer, som efter Dansk
Ride Forbunds skøn virker forstyrrende eller anstødeligt i almindelighed eller
strider mod dansk amatøridræts grundtanker og formål. Opfordringsord er
ikke tilladt.
Dansk Ride Forbund påtager sig ikke noget ansvar af økonomisk eller anden
art over for overenskomstparterne eller over for myndighederne m.fl. for
parternes efterleven af almindelig dansk lovgivning, f.eks. med hensyn til
overholdelse af afgiftspligter o.lign.
De til rytteren efter overenskomsten indkomne beløb, må kun anvendes til
fremme af rytterens almindelige virksomhed herunder støtte af enhver art
til konkurrenceridning. Rytteren og sponsoren udfærdiger selv en
sponsorkontrakt. Dansk Ride Forbund kan give tilladelse til anden form for
reklame ved danske stævner. Det er tilladt at bære rideklubbers og
avlsforbunds logoer. Ved opvarmning er der – uanset disciplin - ingen
dimensions-/placeringsmæssige begrænsninger af logoer.
Logoer fra fabrikanter (ikke sponsorende) af tøj og udstyr: se disciplinafsnit.

2.2.

Dimensioner
Se disciplinafsnit.

2.3.

Flag
DRF-Dannebrog til brug på egen påklædning og hestens/ponyens udstyr
tildeles af Dansk Ride Forbund og er forbeholdt de ryttere, der får det tildelt.
Dansk Ride Forbunds officielle souvenirnål må dog benyttes af alle.
Dannebrog på udstyr er tilladt for alle.

25.3. Beklædningsgenstande på rytterens overkrop
Se disciplinafsnit.
25.4. Beklædningsgenstande på rytterens underkrop
Se disciplinafsnit.
25.5. Sporer og pisk
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Se disciplinafsnit. Se også afsnit 10.3-10.6.
26. -29 RESERVERET
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III

OFFICIALS
En official skal være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund.
Alle officials er forpligtet til, gennem samarbejde mellem alle aktive officials,
stævnearrangøren og rytterne ved stævnet, at medvirke til, at stævnet
afvikles bedst muligt og at skabe et attraktivt stævne for ryttere, sponsorer,
stævnearrangør og tilskuere.
Officials skal til enhver tid tilstræbe, at stævnet får den højeste sportslige og
kvalitetsmæssige standard og at stævnet afvikles efter de lagte tidsplaner.
Officials er forpligtet til at leve op til Dansk Ride Forbunds Code of Conduct
for Dansk Ride Forbunds repræsentanter. Overtrædelse kan medføre
ophør af officials erhvervet. Afgørelse træffes af disciplinudvalg i samråd
med Sportschefen.

30.

OFFICALTYPER

30.1. Fælles
Teknisk delegerede (TD)
Ponymålere
30.2. Ryttermærker
Ryttermærkedommere
30.3. Dressur
Dressurdommere
30.4. Springning
Springdommere
Stildommere
Unghestedommere
Banedesignere
30.5. Military
Military overdommere
Dressurdommere
Springdommere
Banedesignere
Terrænbanebyggere
Terrænstildommer
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30.6. Distance
Distancedommere
Distancedyrlæger
30.7. Voltigering
Voltigeringsdommere
30.8. Klub
Klubkonsulenter
30.9. TREC Sport
Overdommer
Dommer
Banedesigner
31.

AUTORISATION

31.1. Teknisk delegerede
Teknisk delegerede (TD) autoriseres af de respektive formænd for disciplinudvalg og indstilles af den TD (officials) ansvarlige i disciplinudvalget.
Ved ændring af kravene til TD eller hvis formanden for disciplinudvalget og
den TD (officials) ansvarlige i disciplinudvalget mener, at en TD ikke udfører
sit hverv efter reglementets bestemmelser eller dets ånd, kan formanden
for disciplinudvalget og den TD (officials) ansvarlige i disciplinudvalget
fratage eller ændre en autorisation.
Teknisk delegerede skal deltage i TD relaterede kurser udbudt af Dansk
Ride Forbund min. hvert 2. år for at opretholde autorisationen.
31.2. Ponymålere
Ponymålere ansættes af Dansk Ride Forbund. Ponymålere refererer til
Dansk Ride Forbunds Sportschef.
31.3. Ryttermærkedommere, klubkonsulenter og certificører.
Autoriseres af Dansk Ride Forbunds administration.
31.4. Øvrige officials
De respektive udvalg autoriserer øvrige officials og udformer bestemmelser
for disse.
Ved ændring af kravene til officials eller hvis det respektive disciplinudvalg
mener, at en autoriseret official ikke agerer efter reglementets
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bestemmelser eller dets ånd, kan disciplinudvalget fratage eller ændre en
autorisation.
31.5. Generelt
5.1. Det er en betingelse for opretholdelsen af sin autorisation, at en official
vedligeholder sin praktiske erfaring. En official i Dansk Ride Forbund
fratræder automatisk på det førstkommende repræsentantskabsmøde,
efter at vedkommende er fyldt 70 år.
5.2.

De respektive disciplinudvalg kan meddele de arrangerende klubber, hvilke
dommere og banedesignere de ønsker anvendt. Ved
Danmarksmesterskaber og Dansk Ride Forbunds mesterskaber skal disse
officials udpeges af de respektive disciplinudvalg.

5.3.

Anvendelse af udenlandske officials til nationale C,- B- og A-stævner skal
godkendes af de respektive disciplinudvalg.

5.4.

Officials må kun virke ved et stævne pr. dag.

32.

FUNKTIONSOMRÅDER

32.1. Teknisk delegeret (TD)
1.1.

Ved alle A-, B- og C- stævner skal der anvendes en TD
TD-Funktionsområder

A-TD
X
X
X

A-stævner
B-stævner
C-stævner
Voltigering: Se disciplinafsnit.
Military: Se disciplinafsnit
Distance: Se disciplinafsnit
TREC Sport: Se disciplinafsnit

B-TD
X
X
X

C-TD
X

Ved D-stævner og ved D-klasser i forbindelse med C-stævner kan
stævnearrangøren vælge at anvende TD. TD har i dette tilfælde samme
funktioner som ved C-stævne.
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TD er forbundets/distriktets udsendte repræsentant og øverste myndighed
ved stævnet. Derfor er TD aktiv og til stede under stævnet. I tidsrum hvor
TD ikke kan være til stede, udpeger TD i samråd med stævnejuryen en
person fra stævnejuryen til at være stedfortræder. Stedfortræder skal altid
rådføre sig med TD inden sanktion gives.
1.2.

TD skal være angivet med navn på DRF Live og skal tydeligt været opslået
på stævnepladsen. Det er ikke tilladt at bruge en TD, der er medlem i den
klub, som afvikler stævnet.

1.3.

Den disciplinansvarlige TD / distriktets stævneansvarlige kan beslutte, at
der ved forfald (under særlige omstændigheder) ikke udsendes en TD til et
stævne, hvor der ikke afholdes mesterskab.
I nødstilfælde kan en TD støtte arrangøren pr. telefon, mens der arbejdes
på at indkalde en erstatning for teknisk delegeret med forfald.

1.4.

Før stævnet:
TD skal stå til rådighed for stævnearrangøren med formidling, råd og
vejledning med alt, hvad der har med reglement, propositioner, organisation
(herunder tidsplan), officials osv. at gøre.

1.5.

Ved A- og B-stævner skal TD:
- Såfremt der er en forudgående aftale med den TD ansvarlige i enten
spring eller dressur inspicere stævnepladsen og faciliteter inden stævnet
afvikles.
- indhente tidligere stævnerapporter fra DRF’s adm. via email på
TD@rideforbund.dk, inden stævnet afvikles.
- Inspicere og godkende materiel, konkurrenceplads/-erne og
opvarmningsbane/-rne.
- Godkende sikkerhed for rytter, heste/ponyer og publikum, herunder
forhold som trafik, læge, dyrlæge og smed.
- Godkende staldforhold, herunder dopingbokse.
- Godkende infrastruktur (parkering lastbiler, el., toiletforhold m.v.).
- Godkende tidsplan.
- Godkende bemandingsplan.

1.6.

Under stævnet skal TD:
- Sikre opsyn med opvarmningsbanen/erne under hele stævnet.
- Godkende tidtagningsmateriel og procedure for tidtagning.
- Godkende foranstaltninger mht. læge, dyrlæge, smed og foranstaltninger
for skadede heste/ponyer.
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- Godkende opstaldning og sanitære forhold.
- Sikre, at reglementets bestemmelser overholdes.
- I samråd med stævnets banedesigner nedjustere forhindringerne, hvis
vejrlig, bundforhold, forhindringernes art eller placering eller andre forhold
måtte give anledning dertil.
1.7.

Efter stævnet:
TD skal i samarbejde med dommeren og med repræsentanter for
deltagerne skrive en rapport om stævnet til Dansk Ride Forbund (A- og Bstævner) eller distriktets stævneansvarlige (C- og showstævner). TD
gennemgår detaljeret rapporten sammen med stævnearrangøren inden
den afsluttes i sin endelige version. I alle tilfælde, hvor TD har sanktioneret
overfor en rytter, skal rapporten indeholde indberetning herom. Rapporten
indsendes til Dansk Ride Forbund via email til TD@rideforbund.dk senest 8
dage efter stævnets afslutning.

1.8.

TD må ikke:
Virke i en anden officials funktion, mod hvilken der kan nedlægges protest.
TD må ikke starte som rytter i klasser, hvor denne er TD.

32.2 Øvrige officials
Se disciplinafsnit for nærmere information.
33.

SKATTEFRI GODTGØRELSE FOR OFFICIALS

33.1. Forberedende møde
Teknisk delegerede samt banedesignere betales befordringsgodtgørelse
ved forberedelsesmøder med klubberne.
33.2. Skattefri godtgørelse
Ved alle danske stævner afholdt af rideklubber udbetaler arrangøren
følgende skattefri godtgørelser til de af Dansk Ride Forbund autoriserede
dommere og teknisk delegerede (TREC Sport kun Overdommer/TD):
1. Forplejning.
2. Evt. overnatning (hvis tidsplanen begrunder dette).
3. Transport: Kørselsgodtgørelse* eller tog-/busbillet.
4. Godtgørelse.
* Fastsat af SKAT – Befordringsfradrag. Til en hver tid benyttes statens
gældende høje takster.
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33.3. Takster for skattefri godtgørelse til dommere og teknisk delegerede
Skattefri godtgørelse til officials
Type godtgørelse
Beskrivelse

Godkendt sats

Godtgørelse til officials

Skattefri godtgørelse

250,- kr. pr. klasse dog
højst 500,- kr. pr. dag.
Dressurdommere: Dog
altid 500 kr. ved mere end
20 starter ved
frameldingsfristens udløb.

Godtgørelse til
stildommere i spring

Skattefri godtgørelse

250 kr. ved E-, D- og Cstævner.
500 kr. ved A- og Bstævner

Godtgørelse til
Ryttermærkedommere

Skattefri Godtgørelse

250,- kr. ved mindre en 3
timer og 500,- kr. ved
mere end 3 timer

TREC Sport Overdommer

Skattefri godtgørelse

250,- kr. pr. klasse, dog
højst 500,- kr. pr. dag.

Hvis det til officials udbetalte skattefri godtgørelse overstiger de
specificerede statslige satser, bliver alle godtgørelser for den pågældende
officials skattepligtige og skal dermed indberettes til skattemyndighederne
af både stævnearrangøren og den pågældende official.
Godtgørelse til officials kan udbetales kontant eller ved elektronisk
overførsel.
Godtgørelser ved bankoverførsler skal være på modtagerens bankkonto
senest 3 bankdage efter stævnet/prøven.
33.4. Godtgørelse til Banedesignere/Banedesigner assistenter
- D-stævne: maks. 750 kr. pr. stævnedag
- C-stævne: maks 1.100 kr. pr. stævnedag
- B-stævne: maks 1.250 kr. pr. stævnedag
- A-stævne: maks 1.500 kr. pr. stævnedag

Ovennævnte maks. satser er incl. evt. moms.
Hvis en A-, B, C- eller D-banedesigner bookes til et E-stævne, afregnes der
iht. D-stævnetakst.
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Banedesignere medregner afregning for forberedelsesdage efter følgende
regler:
- Ved stævner af varighed på 3 hele dage kan medregnes afregning for
1 forberedelsesdag, der takseres efter stævnets sværhedsgrad.
- Ved stævner af varighed på 4 hele dage kan medregnes afregning for
2 forberedelsesdage, der takseres efter stævnets sværhedsgrad.

Hele dage defineres som de stævnedage, hvor banedesignere er i reel
aktivitet.
33.5. Godtgørelse til officials hos private stævnearrangører
- D-stævne: 750 kr. pr. stævnedag
- C-stævne: 1.100 kr. pr. stævnedag
- B-stævne: 1.250 kr. pr. stævnedag
- A-stævne: 1.500 kr. pr. stævnedag

E- og R-stævner afregnes efter D-stævne takst.

For banedesignere gælder samme regler for forberedelsesdage som i pkt.
33.4
33.6. Godtgørelse til banedesignere og terrænbanebyggere ved militarystævner.
6.1

For banedesignere/banedesigner assistenter ved military stævner gælder
følgende:
Ved stævner hvor højeste klasse er:
- CNC90/CNCP80
750 kr. pr stævne
- CNC100/CNCP1* 750 kr. pr stævne
- CNC1*/CNCP2* 1.100 kr. pr stævne
- CNC2*
1.250 kr. pr stævne
- CNC3*
1.250 kr. pr stævne
Springbanedesigneren kan yderlig medregne en forberedelses dag.

6.2

Godtgørelse til terrænbanebygger ved military stævner aftales mellem
stævnearrangør og terrænbanebyggeren, men må ikke overstige de i 33.6
anførte beløb.

34.

OFFICIALS VIRKE VED STÆVNER
Se disciplinafsnit.

35. – 39 RESERVERET
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IV

KVALIFIKATIONSKRAV,
KATEGORISERINGER OG
UDELUKKELSESKRITERIER

40.

GENERELT

40.1. Opnåelsesniveauer
Resultater opnået ved E-stævner gælder ved E-stævner.
Resultater opnået ved D-stævner gælder ved E- og D-stævner.
Resultater opnået ved C-stævner gælder ved E-, D- og C--stævner.
Resultater opnået ved B-/A-/Internationale stævner gælder ved alle
stævner.
Military: se disciplin afsnit.
Voltigering: Se disciplin afsnit
40.2. Kvalifikationsperioden
Kvalifikationer, klassifikationer og udelukkelser tilbagedateres i henhold til
kvalifikationsperioden, der omfatter det indeværende og de 2 forudgående
stævneår. Kun resultater opnået i denne periode påvirker
rytterens/hestens/ponyens aktuelle status.
I 2017 er kvalifikationsperioden således: 2015 – 2016 – 2017.
Alle kvalifikationer skal være opnået inden anmeldelsestidspunktet
/efteranmeldelsestidspunkt, voltigering dog 3 dage før stævnet.
Der gælder særlige regler for kvalifikationer til mesterskaber. Se disciplin
afsnit.
41.

KVALIFIKATIONSKRAV
Se også ”Kategoriseringer”.
Såfremt der for en klasse/stævne/stævneniveau etc. er opstillet skærpede
kvalifikationskrav, skal disse kvalifikationer være opnået inden tilmelding. Ved
efteranmeldelse gælder samme regler som anført under 40.2.

41.1. Kvalifikationskrav for deltagelse ved E- og D-stævner
Heste/ponyer: Ingen, medmindre kategoriseringskrav for klassen eller
propositionerne for denne angiver skærpede kvalifikationskrav.
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41.2. Kvalifikationskrav for deltagelse ved C-stævner
Heste /ponyer: Ingen, medmindre kategoriseringskrav for klassen eller
propositionerne for denne angiver skærpede kvalifikationskrav.
41.3. Kvalifikationskrav for deltagelse ved B- og A-stævner
Heste: Se disciplinafsnit
Pony: Se disciplinafsnit
41.4. Skærpede kvalifikationskrav
Kvalifikationskrav, der ikke fremgår af reglementet, kaldes skærpede
kvalifikationskrav og skal fremgå af propositionerne. Skærpede
kvalifikationskrav angives altid som minimumkrav.
Skærpede kvalifikationskrav kan eksempelvis udtrykkes således:
- Hesten/ponyen, rytteren eller ekvipagen skal min/max være kategori X
- Ekvipagen skal minimum have opnået placering i sværhedsgrad X.

42.

KATEGORISERINGER
Se disciplin afsnit.

43.

UDELUKKELSESKRITERIER

43.1. Generelt
Såfremt der for en klasse/stævne/stævneniveau etc. er opstillet
udelukkelseskriterier, medregnes kun resultater opnået inden udløb af
rettidig tilmeldingsfrist. Ved efteranmeldelse tælles alle opnåede resultater
med pr. den dato man efteranmelder.
43.2. OUT-regler
OUT-regler må ikke lempes ved ordinære klasser. Ved cups, mesterskaber
og lign. kan OUT-reglerne lempes eller strammes efter tilladelse fra
distriktet. – se punktet ”Skærpede udelukkelseskriterier”.
4- og 5-års heste kan aldrig udelukkes af den højeste tilladte klasse på
baggrund af OUT-regler.
Out-regler for hesteklasser medregner kun resultater opnået i
hesteklasser. Out-regler for ponyklasser medregner kun resultater opnået i
ponyklasser.
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2.1

2.2

Resultater opnået ved E- og R- stævner er ikke gældende for out-regler ved
D-stævner. Holdkonkurrencer er ikke omfattet af OUT.
Ved Turneringer, Cups og mesterskaber som afvikles i samme klasse (FX
LC3) og som strækker sig over mere end 1 stævne bibeholder ekvipagen
den OUT-status som ekvipagen har ved den første deltagelses tilmelding.
Hvis turneringen/cuppen/mesterskabet rummer flere klasser (FX LC2,
LB2 og LA2) skal ekvipagen rykke op og følge OUT.
Dressur: Se disciplinafsnit. Springning: Se disciplinafsnit.
D-stævner
OUT-regler (OUT: Ordinær Udelukkelses Tabel) gælder altid ved D-stævner/klasser. Dressur og spring: Se disciplinafsnit
E-stævner
Ved E-stævner kan stævnearrangøren frit beslutte, hvorvidt OUT-regler skal
følges. Det skal dog angives i propositionerne hvis OUT-regler følges. Se
endvidere punkt 40.1.

43.3. Skærpede udelukkelseskriterier
Udelukkelseskriterier, der ikke fremgår af reglementet, kaldes skærpede
udelukkelseskriterier, og skal fremgå af propositionerne. Skærpede
udelukkelseskriterier angives altid som maksimumkrav.
Skærpede udelukkelseskriterier kan eksempelvis udtrykkes således:
- Hesten/ponyen, rytteren eller ekvipagen må min/max være kategori X
- Ekvipagen må ikke have opnået placering i sværhedsgrad X
Der bør normalt ikke være skærpede udelukkelseskriterier i klasser af
sværhedsgrad 3 og opefter.
44. -49 RESERVERET
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V

KLASSER OG FORDRINGER

50.

SVÆRHEDSGRADER
Samlet oversigt over klasser og fordringer
Springning

0

CNC80

LC, LC2

F-grupper
E-grupper

T00 - T0

LB, LB2

D-grupper

T1

Gruppe/in
dividuelle
*1

T2

LC og lavere

Hest

LB1*, LB2*

Pony

LB1*, LB2*

Hest

LA1*, LA2*
Youngster B
LA1*, LA2*

LA4, LA5, LA6,
LA6 Kür
LA1, LA2, LA KÜR

Hest

MB1*,
MB2*
Youngster A

CNC100

Pony

MB1*,
MB2*
MA1*,
MA2*

FEI 6 års indl.
FEI 6 års finale
MB0, MB1 MB2,
MB3, MB Kür
FEI-PCJ, FEI-TCJ,
FEI-ICJ, FEI-JUN Kür
LA3, LA4
MA1
FEI-PCY

CNC1*
CIC1*
CCI1*
CNCP1*

MA,
MA2

CNC2*
CIC2*
CCI2*

SB, SB2

CNC3*
CIC3*
CCI3*
CNCP2*
CCIP2*

Pony

Pony
Hest

MA1*,
MA2*
S1*, S2*,

Pony

S1*, S2*

MA2, MA3
PSG, PSG Kür
FEI-PSGTY
FEI-ICY. FEI-YR Kür
LA6, PRI

Hest

S3*, S4*

INT1, INT1Kür

Pony

S3*. S4*

PRM, FEI Pony Kür,
PRT

Hest

8

TREC Sport

Pony

5

7

Voltigering

LD1, LD2,
LC1, LC2, LC3,
LB1, LB2, LB3
LD1, LD2,
LC1, LC2, LC3
LA1, LA2, LA3,
LA Kür
FEI 5års indl.,
FEI 5års finale,
LB1, LB2, LB3

Hest

6

Distance

LC og lavere

3

4

Military

Hest

1

2

Dressur

LA5

Svær INT1
INT2, INTA, INTB

CNC90

CNCP80
LA, LA2

CNCP90
Gruppe/in
dividuelle
*2

T3

CCIP1*

CCI4*
CNCP110
CH-EM-CCIP2

Pony
Hest

CNCP70

GPU25 16-25
GP, GPS, GP-Kür
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51.

KLASSETYPER

51.1. Holdklasser
Holdklasser er klasser, hvis formål er styrke fællesskabet på tværs af
ekvipager. En ekvipage i en holdkonkurrence må ikke optræde på flere hold.
Såfremt en ekvipage fra et hold på 4 ekvipager udelukkes, udgår eller
diskvalificeres, diskvalificeres holdet ikke. Holdets øvrige 3 resultater er da
gældende. Såfremt en ekvipage fra et hold på 3 ekvipager udelukkes, udgår
eller diskvalificeres, diskvalificeres hele holdet.
51.2. Træningsklasser
Træningsklasser (”sløjfeklasser”) er klasser, hvis formål er træning snarere
end konkurrence. I sådanne klasser er der ikke en placeringsrækkefølge,
men der gives en sløjfe for et givent opnået kriterium. F.eks. kan det i
dressur angives, at der skal opnås 60 % for at få en sløjfe, og at man i
springning skal præstere en 0-runde.
51.3. Showklasser
Showklasser er klasser med discipliner, der ikke er definerede i Dansk Ride
Forbunds reglement. Formålet med showklasser er at fremme nye
initiativer i ridesporten. Showklasser skal altid forhåndsgodkendes af Dansk
Ride Forbunds disciplinudvalg.
51.4. Breddeklasser
Breddeklasser er klasser, der er defineret i Dansk Ride Forbunds
breddereglement. Formålet med breddeklasser er at udvikle ekvipagens
balance og motorik - samarbejde og koordinering – samt omstilling og
fleksibilitet.
51.5. Championatsklasser
Championatsklasser er klasser for ungheste. Klasserne afvikles i henhold til
bestemmelserne for Dansk Ride Forbunds Championat for ungheste.
Championatsklasser kan udskrives ved A-, B- eller C-stævner og koordineres
af disciplinudvalgene.
52.
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VI

STÆVNEAFVIKLING

60.

STÆVNETYPER

60.1. Internationale stævner
Ved internationale stævner forstås konkurrencer, hvor der deltager ryttere
fra flere nationer, og som er underlagt FEI’s reglement.
Beskrivelse af internationale stævnetyper og regler for afholdelse af
internationale stævner fremgår af FEI’s reglement.
Internationale stævner i Danmark må kun afholdes med særlig tilladelse af
Dansk Ride Forbund, der er ansvarlig over for FEI.
60.2. Danske stævner
Ved danske stævner forstås konkurrencer, der arrangeres af Dansk Ride
Forbund, forbundets distrikter, en eller flere af forbundets klubber eller af en
anden stævnearrangør, som Dansk Ride Forbund har autoriseret der til.
Danske stævner skal afvikles efter dette reglements bestemmelser.
61.

DANSKE STÆVNETYPER
Danske stævner kan afvikles som følgende stævnetyper:

61.1. A-stævner
Dansk Ride Forbund bestemmer, hvor mange A-stævner, der skal afvikles i
det enkelte år. Dansk Ride Forbund bestemmer terminerne for afvikling af
A-stævner.
Dansk Ride Forbund bestemmer efter ansøgning hvilke stævnearrangører,
der afholder de enkelte stævner.
Dansk Ride Forbund giver retningslinjer for udskrivning af propositioner,
startgebyrer og doteringer, og propositioner m.v. skal, inden offentliggørelse
godkendes af Dansk Ride Forbunds disciplinudvalg der er ansvarlig for, at
propositioner m.v. er i overensstemmelse med Dansk Ride Forbunds
reglement.
Godkendelse af klasser i Para-dressur skal ske i disciplinudvalget.
Godkendelse af C og B klasser ved A stævner skal foretages af
disciplinudvalget.
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Dansk Ride Forbund kan i propositionerne indføje krav til kvalifikationer og
udelukkelseskriterier for såvel heste som ryttere i de enkelte klasser.
Ved A-stævner udskrives klasser fra sværhedsgrad 3 og opefter og
derudover kan frit udskrives ungheste-klasser.
61.2. B-stævner
Dansk Ride Forbund koordinerer terminer for afvikling af B-stævner.
Stævnearrangøren skal, inden propositionerne offentliggøres, fremsende
disse til Dansk Ride Forbunds disciplinudvalg til godkendelse.
Godkendelse af klasser i Para-dressur skal ske i disciplinudvalget
Godkendelse af C-klasser ved B stævner, skal foretages af disciplinudvalget
dog således at stævnearrangerende klub skal bekræfte overfor
disciplinudvalget, at C-klasser er godkendt af distriktet.
Dansk Ride Forbund kan af hensyn til en samlet planlægning, pålægge
stævnearrangørerne at afholde klasser af særlig defineret karakter og
sværhedsgrad.
Ved B-stævner kan udskrives klasser fra sværhedsgrad 2 (for ponydressur:
fra sværhedsgrad 3, voltigering fra sværhedsgrad 0) og opefter og
derudover kan frit udskrives unghesteklasser.
61.3. C-stævner
Distriktets bestyrelse bestemmer hvor mange C-stævner, der skal afvikles i
distriktet, og fastlægger terminerne for disses afvikling. Distriktet kan
uddelegere denne opgave til en stævneansvarlig i distriktet.
Stævnearrangøren skal inden propositionerne offentliggøres fremsende
disse til godkendelse til distriktets stævneansvarlige.
Godkendelse af klasser i Para-dressur skal ske i disciplinudvalget
Dansk Ride Forbund og distriktets stævneansvarlige kan af hensyn til en
samlet planlægning pålægge stævnearrangøren at afholde klasser af særlig
defineret karakter og sværhedsgrad.
C-stævner er åbne for ryttere fra alle distrikter, men enkelte klasser kan
afgrænses til et eller flere distrikter i forbindelse med sponsoraftaler og
distriktsmesterskaber.
Ved C-stævner kan udskrives klasser fra sværhedsgrad 1 og opefter samt
klasser til Dansk Ride Forbunds Championat for ungheste.
Military: Alle C-stævner skal godkendes af disciplinudvalget.
Distance: Alle C-stævner skal godkendes af disciplinudvalget.
TREC Sport: Alle C-stævner skal godkendes af disciplinudvalget.
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61.4. D-stævner
Et D-stævne er åbent for alle medmindre andet er angivet. Stævnet skal
være åbent for minimum 10 klubber. Det skal tydeligt angives hvilke
klubber/hvilket distrikt stævnet er åbent for. Distriktsbestyrelsen kan
udarbejde regler for hvor mange D-stævner der kan afvikles i distriktet, og
kan give nærmere regler for disses afvikling. OUT-regler skal følges ved Dstævner – se punkt 43.2.
Propositionerne for D-stævner skal fremsendes til distriktets
stævneansvarlige til godkendelse inden offentliggørelsen.
Godkendelse af klasser i Para-dressur skal ske i disciplinudvalget
Military: Alle D-stævner skal godkendes af disciplinudvalget.
Distance: Alle D-stævner skal godkendes af disciplinudvalget.
TREC Sport: Alle D-stævner skal godkendes af disciplinudvalget.
61.5. E-stævner
Et E-stævne må være åbent for maksimalt 9 klubber. Det skal tydeligt
angives hvilke klubber stævnet er åbent for. Distriktsbestyrelsen kan
udarbejde regler for hvor mange E-stævner der kan afvikles i distriktet, og
kan give nærmere regler for disses afvikling. OUT-regler kan følges ved Estævner – det skal dog angives i propositionerne. Se punkt 43.2.
Propositioner for E-stævner skal fremsendes til distriktets stævneansvarlige
til godkendelse inden offentliggørelsen.
Godkendelse af klasser i Para-dressur skal ske i disciplinudvalget
Military: Alle E-stævner skal godkendes af disciplinudvalget.
Distance: Alle E-stævner skal godkendes af disciplinudvalget.
TREC Sport: Alle E-stævner skal godkendes af disciplinudvalget.
61.6. R-stævner
R-stævner betegner racespecifikke stævner. Kan afvikles af klubber under
DRF, private stævnearrangører, avlsforbund samt disses lokalafdelinger.
Stævnerne skal følge reglementet som et D-stævne.
Det skal fremgå tydeligt af propositionerne for hvem stævnet er åbent.
Ryttere ved R-stævner skal være medlem af en klub under Dansk Ride
Forbund eller det pågældende avlsforbund.
R-stævner vil aldrig være kvalificerende eller udelukkende i forhold til den
øvrige stævnestruktur. Terminer skal godkendes af distriktet hvori stævnet
afvikles. Propositioner for R-stævner skal fremsendes til Dansk Ride
Forbunds administration til godkendelse inden offentliggørelsen.
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62.

FØR STÆVNET

62.1. Stævneledelse
Stævnearrangøren skal udpege en stævneledelse, som har ansvaret for, at
alt er bedst muligt tilrettelagt, og at konkurrencerne afvikles gnidningsløst
og efter reglementets bestemmelser.
Det påhviler stævneledelsen at ansøge om terminer, udarbejde
propositioner, besætte alle officialsposter, således som det fremgår af de
respektive disciplinbestemmelser. Herfra er undtaget de officialsposter,
som besættes af officials, tildelt af Dansk Ride Forbund, de respektive
disciplinudvalg eller distriktsbestyrelse/-stævnekoordinator.
62.2. Adgang til Dansk Ride Forbunds IT-systemer
Fra C-stævner og opefter skal alle stævnearrangører være abonnenter på
Dansk Ride Forbunds IT-systemer, hvilket giver adgang til følgende services:
DRF Go! – Go.rideforbund.dk
DRF Live
Oprettelse af stævneterminer og propositioner
Stævnesystemet (DRF Event)
Stævnesystemet og DRF Live (downloades via DRF Go!)
Spring, dressur og Military:
Fra C-stævner og opefter skal der benyttes DRF Live.
Undtaget af ovenstående er Voltigering, Distance og TREC Sport.
63.

TERMINER

63.1. Ansøgning
Alle stævneterminer skal ansøges af stævnearrangøren.
Stævneterminer der vedrører R-, E-, D- og C-stævner godkendes af
distriktets stævnekoordinator.
Stævneterminer der vedrører B-, A- og FEI-stævner godkendes af
disciplinudvalg.
Terminer for Military-, voltigering-, distance- samt TREC Sport stævner
godkendes alle i disciplinudvalgene.
63.2. Koordinering og godkendelse
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Oversigt over terminer for FEI stævner, A-, B- og tilsvarende Showstævner
skal af Dansk Ride Forbund offentliggøres via www.rideforbund.dk senest i
november måned. Efter offentliggørelse af terminer for A- og B-stævner via
forbundets hjemmeside er distriktets stævneansvarlige berettiget til
endeligt at foretage koordinering af C-stævner.
Såfremt B-stævnearrangøren ønsker at afholde C-klasser ved et B-stævne
skal dette forud skriftlig godkendes af det pågældende distrikt.
63.3. Offentliggørelse
Efter godkendelse offentliggøres stævneterminer automatisk på DRF GO!
63.4. Ændringer og tilføjelser
Ændringer af stævnedatoer, stævneniveauer eller tilladelse til yderligere
stævner, der ikke er medtaget i de endelige oversigter, kan ikke fastlægges
uden forudgående godkendelse af det pågældende disciplinudvalget.
Derudover skal ændringer og tilføjelser accepteres af
distriktsstævnekoordinatorer, hvis allerede fastlagte C-stævner eller
stævner af højere kategori kan rammes af konkurrence fra ændringerne.
Stævner anses kun at kunne påføre andre stævner konkurrence, såfremt
der er tale om samme disciplin og samme gruppe af ryttere.
64.

PROPOSITIONER

64.1. Generelt
Propositioner er bestemmelser for stævnets og klassernes afvikling.
Propositioner og øvrige stævnebestemmelser skal formuleres kortfattet og
tydeligt, men skal samtidig indeholde alt, hvad ryttere og officials behøver at
vide i forbindelse med stævnet og dets afholdelse. Reglementets
bestemmelser bør ikke unødigt gentages.
Følgende skal angives:
-

Sted
Stævnetermin (dato for arrangementet)
Rettidig anmeldelsesfrist
Ændringsfrist/efteranmeldelsesfrist
Frameldingsfrist
Navn på TD (såfremt det er muligt ved oprettelse af stævnet på DRF
Go!)
Stævnetype
Disciplin
Klasser/fordringer (med datoangivelse for afvikling)
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-

Pris for indskud
Pris for evt. opstaldning
Åben for: Evt. fortrin/begrænsninger, kvalifikationer og udelukkelser
Max. antal deltagere og prioritering
Beløbsstørrelse af doteringer / pengepræmier

64.2. Ændring og fortolkning af propositioner
Ændringer inden anmeldelsesfristens udløb:
Stævnearrangøren kan, efter godkendelse af distriktsstævnekoordinatoren
(C-stævner) eller disciplinudvalg (B- og A-stævner), ændre udskrevne
propositioner eller helt eller delvis aflyse udskrevne klasser.
Ændringer efter anmeldelsesfristens udløb:
Stævnearrangøren kan efter godkendelse af TD (C, B- og A-stævner) ændre
udskrevne propositioner eller helt eller delvis aflyse udskrevne klasser.
Den foreløbige tidsinddeling, som fremgår af propositionerne må ikke
ændres for så vidt angår de forskellige stævnedage, medmindre det er
godkendt af disciplinudvalget forud for første stævnedag eller TD under
afviklingen af stævnet.
Hvis propositionerne for en klasse eller den foreløbige tidsinddeling ændres
efter at der er indgået anmeldelse til den pågældende konkurrence, skal
samtlige anmeldte ryttere udtrykkelig gøres opmærksom på forandringen,
og hvis en klasse flyttes fra en dag til en anden, skal rytteren tilbydes anden
start i samme sværhedsgrad eller startindskuddet tilbage jf. §65.4.4
Meningsforskelle angående fortolkning af propositionerne afgøres af TD.
64.3. Fortrin / begrænsninger
Stævnearrangøren kan i propositionerne fastsætte højeste antal startende
ved stævnet/klassen. Endvidere skal det af propositionerne fremgå, hvilke
ryttere/heste/ponyer/ekvipager, der har fortrinsret, såfremt at
deltagerantallet overskrides. Begrænsningen kan f. eks. ske efter
kategorisering/kategoriseringspoint, ved kvalifikationer eller
udelukkelseskriterier.

OBS
Indtil kategorisering træder i kraft i disciplinen, kan der prioriteres efter
lodtrækning eller først til mølle princippet. Dette skal fremgå af
propositionerne.

64.4. Geografiske og eller klubmæssige fortrin
Propositioner for A-, B- og C-stævner kan ikke udskrives med geografiske
eller klubmæssige fortrin. Der må i tilmeldingsgebyrer og lign. ikke være
differentiering af priser afhængigt af medlemskab og/eller bopæl.
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64.5. Først-til-mølle / kronologisk begrænsning
Først-til-mølle kan benyttes, såfremt det angives i propositionerne.
64.6. Wildcards
C- og B-stævner: Stævnearrangøren kan efter skriftlig godkendelse hos det
relevante disciplinudvalg udstede wildcards. Stævnearrangøren må ikke
modtage økonomisk kompensation for udstedelsen af wildcards.

65.

TILMELDINGER

65.1. Anmeldelse/tilmelding, rettidig anmeldelsesfrist
Rettidig anmeldelsesfrist bør være senest 7 dage før stævnet.
Anmeldelser skal ske ved brug af DRF GO! onlinetilmelding eller på Dansk
Ride Forbunds anmeldelsesblanketter (stævnearrangøren kan opkræve
administrationsgebyr ved tilmelding uden om DRF GO!). Indskud skal betales
til stævnearrangøren eller via DRF GO! samtidigt med anmeldelsen.
Ved individuelle DM/DRF mesterskaber og championater samt Danmarks
Cup skal alle tilmeldinger ske via DRF GO! Foreligger der efteranmeldelser
til mesterskaber, cups og championater skal disse kontrolleres af TD for
startberettigelse.
Er anmeldelsen og indskud ikke modtaget af den arrangerende klub inden
anmeldelsesfristens udløb, betragtes den som en efteranmeldelse.
E- stævner: Anmeldelsesblanketter ikke påkrævet. Skriftlig tilmelding
anbefales.
65.2. Efteranmeldelse/tilmelding efter rettidig frist
Stævnearrangøren skal i propositionerne angive om der kan efteranmeldes,
og i så fald angive hvornår efteranmeldelsesfristen udløber, samt hvor stort
indskud der kræves ved efteranmeldelse.
For springning gælder at efteranmeldelsesgebyr maksimalt må udgøre
50% af det ordinære tilmeldingsgebyr. Alternativt kan der tages et
engangsbeløb på 100 kr. pr. hest for hele stævnet samt tilmelding til
normalt indskud.
For at ekvipagen kan få lov til at starte, skal rytteren i så fald betale det for
efteranmeldelse fastsatte højere indskud.

Hvis en ekvipage, der ikke er anmeldt til et stævne, efteranmelder under
stævnet, skal efteranmeldelsen ske på Dansk Ride Forbunds
anmeldelsesblanket.
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Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem anmelder og klub, betragtes en
anmeldelse/efteranmeldelse ikke som gyldig, før hele indskuddet er
modtaget. Alle efteranmeldte ekvipager skal starte først i klassen.
65.3. Ændring af anmeldelse/ændring af efteranmeldelse
Hvis tilmeldingen er foregået via DRF GO! skal stævnearrangøren kontaktes,
såfremt der skal foretages ændringer. Udskiftning af enten rytter eller
hest/pony, flytning af ekvipage til andre klasser eller start for anden klub
kan foretages, såfremt fristen for efteranmeldelse ikke er udløbet.
Såfremt der er venteliste til klassen, og denne prioriteres efter
kategorisering eller kategoriseringspoints, skal den indskiftede ekvipage
være berettiget til start, ellers sættes ekvipagen på venteliste. Alle flyttede
eller ændrede ekvipager skal starte først i klassen. Der må ikke opkræves
flyttegebyr.
65.4. Framelding og tilbagebetaling af indskud / tilmeldingsgebyr
Se disciplinafsnit
66.

TIDSPLAN, STARTTIDER, STARTLISTER

66.1. Generelt
Stævnearrangøren har ansvar for, at Dansk Ride Forbund (ved A- og Bstævner), distriktets stævneansvarlige og alle i stævnet involverede officials
og deltagende ryttere senest 6 dage før første stævnedag har modtaget
stævneprogrammet/adgang til online informationer. Dette gælder dog ikke
for Ring og Rid-stævner.
I god tid inden og senest 6 dage før stævnet sendes alt relevant
informationsmateriale sammen med oversigtsplan over dommerfordelingen
m.v. til samtlige af stævnets officials. Alle informationer kan bringes på
stævnearrangørens hjemmeside. I dette tilfælde skal stævnearrangøren
aktivt meddele officials og forbund/distrikt pr. brev eller e-mail, hvor disse
oplysninger kan findes.
Stævneklasser for pony- og childrenryttere må tidligst starte kl. 7:30 og
sidste klasse starte kl. 20:00, søndag dog senest kl. 18:00 såfremt denne
ikke er efterfulgt af en helligdag. Tidsplaner der ikke overholder ovenstående
skal dispenseres af disciplinudvalget.
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66.2. Tidsplan
Endelig tidsplan bør ikke ændres efter offentliggørelse. Såfremt tidsplanen
under et stævne afviger fra det planlagte, er stævnearrangøren forpligtet til
at gøre rytterne tydeligt opmærksom herpå. Det er ikke hensigtsmæssigt at
rykke klasser mere end 15 minutter frem, medmindre samtlige ryttere har
givet deres samtykke hertil.
66.3. Starttider
Se disciplinafsnit.
66.4. Startlister og startrækkefølge
Startlister og startrækkefølge kan offentliggøres samtidigt med tidsplanen.
Startlister og startrækkefølge kan ændres indtil fristen for framelding.
Startrækkefølgen fastlægges ved lodtrækning (normalt elektronisk).
(Over-)Dommeren og/eller TD kan dog, når særlige forhold gør det
ønskeligt, tillade ændring i startlister og/eller startrækkefølge.
Efteranmeldte, ryttere uden for konkurrence og ændrede ekvipager skal
starte først i klassen. Der bør tages hensyn til at, ryttere, som skal starte
flere heste/ponyer i samme klasse, eller som skal starte i flere klasser lige
efter hinanden på forskellige heste/ponyer, får passende tid til forberedelse
af hest/pony mv. Den ved lodtrækning fastlagte startorden kan fraviges for
at opnå dette.
4.1. Elektronisk lodtrækning til mesterskaber fortages normalvis kl. 18 dagen
før og kan overværes af de startende ryttere eller repræsentanter herfor.
Foretages lodtrækningen inden kl. 18 dagen før skal dette annonceres
tydeligt til alle ryttere med angivet tidspunkt min. to dage før lodtrækningen.
Hvor der ikke anvendes elektronisk lodtrækning sker det efter følgende
procedure:
For individuelle ekvipager trækker alle ryttere med flere heste først, med
angivelse af hestens navn. I posen med numre, fjernes de 8 midterste
numre, d.v.s. man fjerner 4 numre under og over middeltallet. Hvis der ikke
er minimum 8 numre imellem de 2 udtrukne numre, trækkes et nyt
nummer og det trukne lægges tilbage. Herefter lægges de fjernede 8
numre tilbage i posen og de ryttere der har én hest trækker deres
nummer.
Ved holdmesterskaber skrives alle holdene på en seddel og lægges i en
skål/pose, i en anden skål/pose lægges numrene fra 1 til det antal hold
der starter. En person trækker et hold og derefter en anden person, evt. en
fra holdet, startnummeret.
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66.5. Opdeling og sammenlægning
5.1.

Opdeling i afdelinger: Store klasser deles i afdelinger efter
disciplinreglementets anvisning. Stævnearrangøren skal tilstræbe, at
afdelingerne bliver nogenlunde lige store.

5.2.

Sammenlægninger af afdelinger: Såfremt det ved udløb af fristen for
ændringer og efteranmeldelser viser sig, at der er så stort frafald i en
klasse, der har været programsat som delt, at deling ikke længere er
nødvendig, er arrangøren berettiget til atter at sammenlægge afdelinger.

5.3.

Opdeling af ponykategorier: Ponykategorier afvikles hver for sig. Klassen
udskrives som én klasse og opdeles herefter i afdelinger efter
ponykategorier, laveste kategori først. Eksempel:
Klasse 1 opdeles til: 1A kat. 3 ponyer, 1B kategori 2 ponyer og 1C kategori
1ponyer.

5.4.

Sammenlægning af ponykategorier: Gælder ved alle stævneniveauer.
I ponyklasser, hvor der ved frameldingsfristens udløb i en kategori er færre
end 6 deltagere, kan kategorierne slås sammen efter følgende model:
Kat. 3 afvikles alene
Kat. 3: 6-? ekvipager

Kat. 2 afvikles alene
Kat. 2: 6-? Ekvipager

Kat. 3+2 afvikles sammen
Kat. 3: 1-5 ekvipager
Kat. 2: 1-? Ekvipager
Kat. 3 afvikles alene
Kat. 3: 6-? ekvipager
Kat. 3: 6-? ekvipager

Kat. 3: 1-5 ekvipager

Kat. 1 afvikles alene
Kat. 1: 6-? ekvipager
Kat. 1 afvikles alene
Kat. 1: 6-? ekvipager

Kat. 2+1 afvikles sammen
Kat. 2: 1-5 ekvipager
Kat. 1: 1-? ekvipager
Kat. 2: 1-? Ekvipager
Kat 1: 1-5 ekvipager
Kat. 3+2+1 afvikles sammen
Kat. 2: 0-? Ekvipager

Kat. 1: 1-5 ekvipager

Når kategorier sammenlægges, uddeles præmier efter det samlede antal
startende i klassen (begge/alle kategorier tilsammen).
Ved mesterskaber og cups kan der gives dispensation i forbindelse med
godkendelse af propositioner og skal fremgå tydeligt af propositionerne.
66.6. Start uden for konkurrence
Ryttere og/eller heste/ponyer, der er kvalificeret til en klasse/stævne,
men på baggrund af skærpede udelukkelseskriterier er udelukket fra
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klassen, kan med tilladelse fra både dommer og TD starte uden for
konkurrence dog max. 2 starter pr. dag. Hesten/ponyen må ikke starte i
senere konkurrencer ved samme stævne i samme disciplin. Der kan ikke
gives tilladelse til start uden for konkurrence i klasser, hvor
hesten/ponyen/ekvipagen er startberettiget.
66.7. Venteliste
I klasser med deltagerbegrænsning kan den arrangerende klub tilbyde de
afviste ekvipager at stå på venteliste i rækkefølge efter prioritering. Sker der
framelding, kan klassen fyldes op med ekvipager fra ventelisten (til ordinært
indskud). Indtag fra venteliste, hvor flere har samme
kategorisering/kategoriseringspoint, sker indtaget ved lodtrækning
foretaget af klubben. Hvis alle ekvipager på ventelisten er kommet med, kan
der yderligere modtages efteranmeldelser.
67.

AFLYSNING OG ÆNDRING

67.1. Ændring af klasser
Propositionerne for en klasse bør ikke ændres efter offentliggørelse. Sker
dette alligevel, skal samtlige tilmeldte have skriftlig besked. De tilmeldte skal
have mulighed for at flytte klasse eller at få fuldt indskud retur,
67.2. Aflysning af klasser
Hvis der er ingen eller kun 1 ekvipage tilmeldt en klasse ved fristen for
efteranmeldelse/ændring, eller der kun møder 1 ekvipage frem til start,
kan klassen ikke anerkendes som konkurrence men skal aflyses.
Den ekvipage, der er tilmeldt en sådan klasse inden fristen for
efteranmeldelse/ændrings udløb, skal, i fald det er muligt, tilbydes at starte
en anden klasse af samme sværhedsgrad ved stævnet. Den pågældende
kan tilbydes at gennemride en klasse i den pågældende sværhedsgrad ”til
bedømmelse”. En gennemridning ”til bedømmelse” bliver ikke registreret i
Dansk Ride Forbunds resultatdatabase og giver dermed ikke point og
kvalifikationer. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales fuldt ud, med mindre
ekvipagen flytter til en anden klasse i samme sværhedsgrad eller rider til
bedømmelse.
Flytning affødt af en klasses aflysning kan ikke udløse ekspeditionsgebyr.
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67.3. Aflysning af stævne
Stævnearrangøren kan efter aftale med hhv. distriktets stævnekoordinator
og Dansk Ride Forbunds disciplinudvalg aflyse et stævne.
68.

AFVIKLING

68.1. Stævnepladsen
Ved stævnepladsen forstås den matrikel eller det område, hvorpå der
foregår stævneaktiviteter.
68.2. Brand- og flugtveje, brandsikkerhed
Det er klubbernes/stævnearrangørernes forpligtelse at overholde
brandmyndighedernes regulativer for hjemkommunen på stævnepladsen.
68.3. Opvarmningsbane
Se disciplinafsnit
68.4. Konkurrencebanen
Se disciplinafsnit.
68.5. Opsadlings- og optømningskontrol
TD, eller en official udpeget af TD, kan foretage opsadlings- og
optømningskontrol under opvarmningen eller efter start på en prøve.
68.6. Påklædningskontrol
TD, eller en official udpeget af TD, kan foretage påklædningskontrol. Ryttere
som deltager i konkurrence og/eller opvarmning med pisk, sporer, hjelm
eller sikkerhedsvest som ikke er i overensstemmelse med Dansk Ride
Forbunds Sportsreglement skal diskvalificeres.
69.

PRÆMIERING
At en ekvipage er startet og dermed skal medregnes i det antal ekvipager,
der afgør antal placeringer, vil sige, at ekvipagen er kommet ind på eller har
forsøgt at komme ind på den pågældende konkurrencebane.

69.1. Placering
Se også disciplinafsnit.
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Antal ekvipager eller hold, der regnes placerede, afgøres efter antal
startende ekvipager eller hold i konkurrencen, således:
Der gives 1 placering for hvert påbegyndt antal af 4 startende. Det kræves
dog, at der er min. 2 startende for, at der kan opnås placering i klassen.
Ligeplacerede: Alle ligeplacerede ekvipager opnår de til placeringen
svarende point og kvalifikation.
Placeringer efter ligeplacerede: Placeringen skal ses i relation til det antal
placerede ekvipager, der er før den pågældende placering. F.eks.: 2
ekvipager deler 1. pladsen - næste placering er en 3. plads. 3 ekvipager
deler 1. pladsen - næste placerede er en 4. plads osv.
69.2. Sløjfer
Placerede ekvipager tildeles en sløjfe (roset).
Såfremt nedenstående farver ikke anvendes skal placering fremgå af sløjfen
ved placering 1, 2 og 3.
Ved distrikts-, DRF samt Danmarksmesterskaber er de anvendte
sløjfefarver følgende:
1. plads: rød og hvid
2. plads: blå og hvid
3. plads: grøn og hvid
4. plads og flg.: grøn
Yderligere ærespræmiesløjfer kan uddeles - sløjfefarven må dog ikke have
sammenfald med ovenstående.
69.3. Dotering/pengepræmier
Dotering gives i overensstemmelse med det i propositionerne anførte.
Dotering tilfalder hesteejeren, men afregnes til rytteren, medmindre
hesteejeren skriftligt inden stævnet har meddelt ønske om selv at afhente
dotering. Doteringer kan udbetales kontant eller ved bankoverførsel
umiddelbart efter stævnet. Ved bankoverførsel skal pengene være på
modtagers konto senest 3 bankdage efter stævnet. I springning skal der
være doteringer til alle placerede ryttere. Herudover kan der være en
ærespræmie til de placerede ryttere. Ærespræmien kan være varer herunder udstyr til rytter og hest/pony.
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Dotering, der udleveres ved ridestævner, må under modtagerens ansvar
kun anvendes til køb af:
a. Foder
b. Opstaldning af hest/pony
c. Rideudstyr
d. Træning af hest
e. Transportudgifter for hest/pony/rytter
f. Opholdsudgifter for rytter
Præmier er B-indkomst, som af modtageren skal medregnes på
selvangivelsen. Der vil kunne gives fradrag for de dokumenterede udgifter (jf.
ovenfor pkt. a-f), modtageren har haft for at opnå disse skattepligtige beløb.
Fradragets størrelse kan dog aldrig overstige vederlagets størrelse.
Ligeplacerede: Det rådige præmiebeløb deles ligeligt mellem de
ligeplacerede, dog må præmien aldrig blive mindre end klassens eventuelle
dotering for klassens laveste dotering.
Se disciplinafsnit.
69.4. Ærespræmier
Stævnearrangøren kan, evt. i samarbejde med sponsorer, uddele
ærespræmier til et antal placerede ekvipager.
Ligeplacerede: Der trækkes lod om ærespræmier.
69.5. Særlige præmier
Særlige præmier kan herudover udsættes f.eks. til mest vindende rytter
og/eller hest/pony ved stævnet eller for andre særlige præstationer (f.eks.
stilpræmier). Grundlaget for tildeling af sådanne præmier skal offentliggøres
inden starten af den eller de klasser, der indgår i afgørelsen.
69.6. Præmieoverrækkelse
Arrangørerne kan fastsætte regler for ceremonier og påklædning i
forbindelse med præmieoverrækkelsen. Såfremt der ikke er angivet
særregler, skal ryttere og evt. heste/ponyer møde i konkurrenceudstyr.
Voltigering undtaget.
Der skal gives rimelig tid fra annoncering af resultat til
præmieoverrækkelse, ryttere der ligger til placering, bør dog holde sig klar.
Hvis en rytter/ekvipage ved præmieoverrækkelsen:
- Udebliver uden tilladelse,
- Ikke møder som instrueret,
- Møder ureglementeret påklædt,
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- Møder ureglementeret opsadlet,
skal der ikke udleveres præmie etc. til rytteren. De ikke-udleverede beløb og
effekter tilfalder stævnearrangøren. Resultatet registreres dog stadig.
I tilfælde, hvor et allerede offentliggjort resultat må annulleres, er rytteren
alene ansvarlig for tilbagelevering af enhver præmie eller anden ydelse, der
refererer sig til den annullerede placering, uanset hvem der har modtaget
ydelsen.

§ Påtale eller gult kort: Udeblivelse fra præmieoverrækkelse.
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VII RESULTATER
70.

RESULTATREGISTRERING

70.1. Generelt
Stævnearrangørerne af A-, B- og C-stævner skal benytte DRF Live
(live.rideforbund.dk) eller lign. systemer, hvor aktuelle stævneresultater kan
ses. D- og E-stævner kan benytte DRF Live. Endelige og af Dansk Ride
Forbund godkendte resultater fra danske A, B og C-stævner kan ses på DRF
GO!
70.2. Indberetning af resultater fra danske ridestævner
Spring- og dressurstævner
Resultater fra danske A-, B- og C-stævner skal være eksporteret af
stævnearrangøren til Dansk Ride Forbund senest 7 dage efter stævnets
afslutning.
Ved fejlmeldinger ved eksporten skal Dansk Ride Forbund kontaktes senest
7 dage efter stævnets afslutning.
Følgende materiale skal opbevares af stævnearrangøren i min. 3 mdr., og
skal ved anmodning tilsendes Dansk Ride Forbunds administration.
Ved mesterskaber, DRF Championater og tuneringer skal følgende
materiale dog altid indsendes senest 7 dage efter stævnets afslutning:
-

Anmeldelsesblanketter for samtlige ekvipager, der ikke er tilmeldt via
DRF GO!
Resultatskemaer udfyldt med konkurrencenummer samt
rytterlicensnummer på alle startende ekvipager og underskrevet af
dommerne.

Militarystævner:
Resultatlister fra Militarystævner skal indsendes til Dansk Rideforbund
senest 7 dage efter stævnets afslutning.
Distancestævner:
Resultatlisterne fra distancestævner skal indsendes til Dansk Ride Forbund
senest 7 dage efter stævnets afslutning.
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Rytterlicensnummer, ekvipagenummer eller hestens ID nr., klassens
længde angivet i kilometer samt udregnet gennemsnitshastighed skal
tydeligt fremgå af resultatlisterne.
Voltigeringsstævner:
Resultatlisterne fra voltigeringsstævner skal indsende til Dansk Ride
Forbund senest 7 dage efter stævnets afslutning.

§ For sen eller manglende indberetning medfører bøde.
Ved manglende eksport foretager Dansk Ride Forbunds administration
manuel indberetning af resultater og fakturerer klubben for det antal timer,
der er anvendt á kr. 250,- pr. time.
70.3. Indberetning af internationale og udenlandske resultater
Resultater opnået ved start i internationale stævner i Danmark og udlandet
og i udenlandske, nationale stævner registreres efter de respektive
disciplinudvalgs nærmere bestemmelser, såfremt konkurrencen kan
sidestilles med ordinære klasser, afholdt efter nærværende reglements
bestemmelser.
Resultater fra udenlandske stævner skal indberettes af den af Dansk Ride
Forbund udpegede holdleder til Dansk Ride Forbund senest 14 dage efter
stævnets afslutning.
Ryttere, der starter i udlandet uden at være ledsaget af en dansk holdleder,
kan selv indberette de opnåede resultater inden 14 dage efter stævnets
afslutning, ved indsendelse af originale resultatlister.
Resultater registreres i.h.t. reglerne i det danske reglement.
70.4. Resultatregistrering
Dansk Ride Forbund registrerer resultater opnået af ryttere, heste/ponyer
og ekvipager i klasser af sværhedsgrad 1 samt alle Dansk Ride Forbunds
championatsklasser og opefter ved A- B- og C-stævner i Danmark. Det er
ikke muligt at vælge at unddrage sig resultater.
Ved eventuelle tastefejl i resultater kan disse rettes indtil 3 måneder efter
stævnet. Rytteren skal kontakte den arrangerende klub som informerer
administrationen om det korrekte resultat. Efter 3 måneder rettes der IKKE
i resultater.
Holdklasser
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Resultater opnået i holdklasser. Se disciplinafsnit.

71.

RESULTATTILFØRSEL OG -FRIGØRELSE

71.1. Resultattilførsel til udenlandske heste og ponyer
En udenlandsk hest/pony, der bliver registreret som dansk
konkurrencehest/-pony, kan få registreret kvalifikationsgivende resultater
fra udlandet såfremt de udenlandske resultater opfylder hele
kvalifikationskravet. Der kan ikke tilføres enkeltstående resultater som ikke
åbner direkte op for en kvalifikation. Dokumentation samt ansøgning
fremsendes til Dansk Ride Forbunds administration.
Se disciplinafsnit for kravene hertil.
71.2. Resultatfrigørelse af heste og ponyer
En hest kan resultatfrigøres til en rytter, som ikke tidligere har startet
klasser af sværhedsgrad 3 eller højere ved C-stævner eller højere
stævnekategorier.
En pony kan resultatfrigøres til en rytter, uanset rytterens tidligere opnåede
resultater.
En hest/pony kan kun resultatfrigøres til samme rytter én gang, Den rytter,
som ansøger om resultatfrigørelse af hesten/ponyen, må ikke tidligere
have startet ved C-stævner eller højere på hesten/ponyen.
En hest/pony, der resultatfrigøres, må i det stævneår, hvor
resultatfrigørelsen foretages samt de 2 efterfølgende stævneår, kun
startes i konkurrencer indenfor den aktuelle disciplin af den rytter, den er
resultatfrigjort til. Ansøgningsskema vedr. resultatfrigørelse indsendes til
Dansk Ride Forbunds administration via pony@rideforbund.dk.
Resultatfrigørelsen træder først i kraft ved modtagelse af skriftlig
bekræftelse fra Dansk Ride Forbund. Dokumentation for resultatfrigørelse
skal fremsendes til stævnearrangøren samtidigt med tilmelding til stævner.
Resultatfrigørelse kan ophæves ved indsendelse af ansøgningsskema til
Dansk Ride Forbund. Dog kan resultatfrigørelsen ikke ophæves til den
rytter, som den er foretaget til.

§ Bøde og annullering af resultater:
Ved start uden gyldig resultatfrigørelse tildeler TD rytteren en bøde (niveau
1). Efter henstilling fra TD slettes alle opnåede resultater af Dansk Ride
Forbunds administration
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72.

KATEGORISERING
Ryttere, heste og ekvipager tildeles en kategori efter kvalifikationer. Se
disciplinafsnit spring, dressur og Military.
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73.

RANGLISTEPOINT

73.1 Generelt
På DRF GO! beregnes der ugentligt ranglistepoint for ekvipager. Dansk Ride
Forbunds championatsnåle uddeles hvert år til den seniorrytter, U18-rytter,
U21-rytter og ponyrytter, der i stævneåret på én og samme hest/pony har
opnået højeste antal point i de enkelte discipliner.
Distance: For distance uddeles championatsnåle for seniorer og for
U21/U18 (kombineret) ryttere.
Military: For military uddeles championatsnåle for senior, U21/18
(kombineret) og for Pony
Voltigering: For voltigering uddeles championatsnåle for individuelle
voltigører og for gruppevoltigering.
På forbundets hjemmeside offentliggøres navnene på de ryttere/voltigører,
der har erhvervet årets championatsnåle.
Hvis flere ryttere inden for samme disciplin har opnået samme højeste
pointtal, tildeles championatsnålen den, hvis point er opnået ved færrest
antal starter. Er dette også ens, er den bedst, som er bedst placeret i den
respektive disciplins mesterskab.
Ekvipagens resultater og ranglisteplacering kan ses på DRF GO!
Ekvipager opnår point til ranglisten i indeværende år gennem deltagelse i
pointgivende klasser.
Ranglistepoint kan kun opnås ved deltagelse i ordinære dressur-, spring-,
Military- , distance- og voltigeringsklasser, således som disse er defineret i
de respektive disciplinafsnit.
Ranglisterne inddeles i følgende aldersgrupper
Pony – ryttere til og med deres 16 år på målte ponyer i ponyklasser
Junior/U18 - hesteryttere i hesteklasser fra 0 år til og med det år rytteren
fylder 18 år.
Youngrider/U21 – hesteryttere i hesteklasser fra og med det år rytteren
fylder 19 år til og med det år rytteren fylder 21.
Senior – alle hesteryttere der starter hesteklasser uanset alder.
En rytter kan kun vinde en rangliste. Er rytteren ved beregningen af årets
ranglisteresultater nr.1 på flere ranglister f.eks senior og U21, vil rytteren
vinde ranglisten for den højeste kategori (her senior). Ranglistevinderen for
næste kategori (her U21) bliver den rytter, der er placeret som nr. 2 på
ranglisten (her U21).
Ranglisteplacering kan ses på DRF GO!
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73.2 System for ranglistepoint
Det er ikke tilladt at gøre klasser ”ikke pointgivende”, hvis dette ikke allerede
fremgår af reglementet.
Antallet af placeringspoint bestemmes efter placeringen og klassens
sværhedsgrad. Se stævnefaktor 1 og 2.
Placeringspoint ganges med en stævnefaktor 3 eller 4 - bestemt af den
konkurrence- eller stævnetype, hvor placeringen er opnået.
Se skemaer nedenfor.
Placeringspoint (stævnefaktor 1 og 2) i forhold til placering og
sværhedsgrad:
Stævnefaktor 1 og 2

Sværhedsgrad – Faktor 2

Placering – Faktor 1
1.

2.

3.

4.

5.

Øvrige

1

5

4

3

2

1

0

2

10

8

6

4

2

1

3

15

13

11

8

6

4

4

40

32

25

20

13

8

5

50

40

30

25

20

15

6

60

48

38

30

26

20

7

70

58

48

38

31

25

8

80

68

58

48

40

32

Ryttere, der deltager i et mesterskab, der afvikles som en del af en anden
klasse, opnår kun point enten efter mesterskabsklassen eller klassen, dog
altid efter placeringen med højeste point.
Mesterskaber med 2 afdelinger registreres på følgende måde (der
oprettes 3 klasser):
1. og 2. afdeling registreres som selvstændig klasse med stævnefaktor som
stævnet (stævnefaktor 3).
Det samlede resultat registreres som en selvstændig klasse med
resultatet af det samlede mesterskab og placeringer gives efter
mesterskabets samlede resultat med stævnefaktor for mesterskabet
(stævnefaktor 4).
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Mesterskaber med 3 afdelinger registreres på følgende måde (der
oprettes 4 klasser):
1., 2. og 3. afdeling registreres som selvstændige klasser med
stævnefaktor som stævnet (stævnefaktor 3).
Det samlede resultat registreres som en selvstændig klasse med resultatet
af det samlede mesterskab og placeringer gives efter mesterskabets
samlede resultat med stævnefaktor for mesterskabet (stævnefaktor 4).
Skema1:
Stævnefaktor 3
Stævnetype
FEI 5*
FEI 4*
FEI 3*
FEI 2*
FEI 1*
A + CSI Amatør
B
C
D
E

Faktor
10
8
7
6
5
3
2
1
0 (registreres ikke)
0 (registreres ikke)

Gældende for Military:
Stævnefaktor 3 gives ved nationale klasser i Military i henhold til skema 2.
Ved internationale klasser gives point efter skema 1. Resultater opnået i D
klasser uanset sværhedsgrad registreres ikke.
Skema 2*
Stævnefaktor 3 - Militarystævner
Klasse
Faktor
PONY
CNCP80
1
PONY
CNCP90
1
PONY
CNCP1*
2
PONY
CNCP2*
2

Klassetype
C
C
B
B

HEST
HEST
HEST
HEST
HEST

C
B
B
B
B

CNC90
CNC100
CNC1*
CNC2*
CNC3*

1
2
2
2
2
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Gældende for Distance:
Stævnefaktor 3 gives ved nationale og internationale klasser i henhold til
skema 3* nedenfor.
Resultater opnået i D-klasser (LD-LC) registres ikke.
Skema 3*
Stævnefaktor 3 - Distancestævner
Klasse
Faktor
HEST/PONY
CEI3*
7
HEST/PONY
CEI2*
6
HEST/PONY
CEI1*
5
HEST/PONY
SA/SA2
2
HEST/PONY
SB/SB2
2
HEST/PONY
MA/MA2 2
HEST/PONY
LA/LA2
1
HEST/PONY
LB/LB2
1

Klassetype
FEI3*
FEI2*
FEI1*
B
B
B
C
C

Stævnefaktor 4 – ”overruler”stævnefaktor 3
Verdensmesterskab
25
Olympiske Lege
25
Europamesterskab
15
World Cup
15
Nordisk Mesterskab
6
Danmarksmesterskab
5
DRF-Mesterskab
5
Danmarks Cup
3
Distriktsmesterskab
2

Skema til udregning af point ved holdklassen ved CSIO-stævner for
heste/ponyer:
Holdspringning - Nations Cup og EM
0 fejl
0-4 fejl
5-8 fejl
Svarer til 1. plads 3. plads 6. plads
FEI 5*
600
380
200
FEI 4*
480
304
160
FEI 3*
420
266
140
FEI 2*
360
228
120
FEI 1*
300
190
100
PJY
300
190
100

Gælder for hver runde af Nationsspringninger ved CSIO stævner og
Europamesterskaber.
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I særlige tilfælde, hvor stævneniveauet ved stævnet vurderes at være lavere
end normalt, vil stævnefaktoren for FEI-stævner variere fra ovenstående
(dog minimum faktor 3). Efter begrundet indstilling fra TD kan Dansk Ride
Forbund i særlige tilfælde beslutte, at et stævnes stævnefaktor ændres.
74.

ANNULLERING AF RESULTATER OG RANGLISTEPOINT
Ingen ekvipage kan unddrage sig de rangliste- og kategoriseringspoint, som
er en følge af den opnåede placering ved at give afkald på præmie.

75. -79. RESERVERET
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VIII AFVIGELSER, PROTESTER &
SANKTIONER
80.

DØMMENDE UDVALG
Dansk Ride Forbund har nedsat følgende udvalg, der kan idømme
sanktioner for overtrædelse af Dansk Ride Forbunds love,
Ridesportsreglement og Etiske regler for omgang med heste:

80.1. Appeludvalget
Appeludvalget sammensætning, opgaver og myndighed er primært fastlagt
i Dansk Ride Forbunds love § 15.
Appeludvalget er Dansk Ride Forbunds højeste dømmende myndighed.
Appeludvalget er 1. instans i sager, der skal behandles af udvalget i henhold
til Dansk Ride Forbunds love, § 15A.
Appeludvalget er ankeinstans for sager, der er afgjort af
Disciplinærudvalget som 1. instans.
Appeludvalget er 1. instans i sager om doping og medicinering af
mennesker og dyr.
I sager om doping af mennesker eller dyr kan Appeludvalget idømme
sanktioner i henhold til IOC, FEI, FITE og DIF’s til enhver tid gældende regler
om sanktioner for doping af mennesker og dyr.
Appeludvalget fastsætter i øvrigt selv deres forretningsorden og de
processuelle regler for sagernes behandling.
80.2. Disciplinærudvalget
Disciplinærudvalget er sammensat i henhold til Dansk Ride Forbunds love
§15B. Disciplinærudvalget kan supplere sig med sagkyndig bistand. Det
supplerende medlem har dog ikke stemmeret. Disciplinærudvalget
varetager opgaver jf. Dansk Ride Forbunds love §15B.
Disciplinærudvalget kan idømme:
- Gult eller rødt kort
- Bøder til og med niveau 3
- Karantæne indtil niveau 3
- sanktioner i henhold til IOC, FEI, FITE og DIF’s til enhver tid gældende regler
om sanktioner for doping af mennesker og dyr.
Bortset fra i sager om doping af mennesker og dyr medfører
førstegangsforseelser normalt, at der tildeles en officiel advarsel og evt. en
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bøde af niveau 1 eller 2. Bøde af niveau 3 og karantæne idømmes i
gentagelsestilfælde og ved særligt grove førstegangsforseelser. I
forbindelse med idømmelse af bøder af niveau 2 og 3 og karantæne
pålægges det den dømte at betale omkostningerne ved sagens behandling.
Afgørelser truffet af Disciplinærudvalget kan, senest 4 uger efter at
afgørelsen er meddelt, ankes til Appeludvalget.
Disciplinærudvalget er ankeinstans for sager, afgjort af en stævnejury som
1. instans.
Disciplinærudvalget fastsætter i øvrigt selv deres forretningsorden og de
processuelle regler for sagernes behandling.
80.3. Stævnejury
Ved A-, B-, C-, D- og E-stævner nedsættes en jury på 3 personer.
Ved C-stævner og opefter: Juryens formand er den ved stævnet fungerende
TD. 2 medlemmer udpeges af TD blandt stævnets øvrige officials,
besøgende officials, stævneledelsen/stævneledelsens bestyrelse, ryttere
og/eller trænere (der formodes at have et godt kendskab til reglementet
og som er almindelig respekteret i ridesporten), der er til stede under den
største del af stævnet.
I sager indbragt for juryen af eller imod den TD indtræder en anden ved
stævnet fungerende autoriseret Dansk Ride Forbund-official, der ikke har
været involveret i den indklagede hændelse, som formand.
I tilfælde af inhabilitet hos de 2 øvrige medlemmer af juryen, udpeger
stævneledelsen/TD et nyt medlem.
Stævnejuryen kan supplere sig med sagkyndig bistand. Omkostninger hertil
dækkes af stævnearrangøren. Det supplerende medlem har dog ikke
stemmeret.
Stævnejuryen kan udelukke en ekvipage fra en klasse eller fra resten af
stævnet.
Stævnejuryen kan idømme påtale, officiel advarsel eller bøde af niveau 1.
Stævnejuryen skal indberette hændelser, der kan tænkes at medføre
alvorligere sanktioner end bøde af niveau 1 til Disciplinærudvalget.
Stævnejuryen skal indrapportere alle sine afgørelser skriftligt til Dansk Ride
Forbunds administration.
Sager, der afgøres af stævnejuryen med tildeling af en påtale, en officiel
advarsel, udelukkelse eller indberetning til Disciplinærudvalget er
inappellable.
Sager, der afgøres énstemmigt af stævnejuryen med idømmelse af en bøde
af niveau 1, er inappellable.
Side 79 af 95
www.rideforbund.dk

FÆLLES BESTEMMELSER
2017

Øvrige afgørelser fra stævnejuryen kan senest 7 dage efter, at kendelsen er
meddelt indankes skriftligt for disciplinærudvalget.
80.4. Forretningsorden for behandling af sager i de dømmende udvalg
Disciplinærudvalget/Stævnejuryen skal indledningsvis sikre, at alle
medlemmer er til stede, og at alle medlemmer er habile i den foreliggende
sag.
Eventuelle inhabile medlemmer udskiftes, inden sagens behandling, med
suppleanter.
Disciplinærudvalget / Stævnejuryen skal vurdere, om den foreliggende sag
opfylder de formelle krav og dermed kan realitetsbehandles.
Disciplinærudvalget / Stævnejuryen skal behandle den foreliggende sag og i
den forbindelse iagttage:
- At alle involverede parter får lejlighed til at ytre sig.
- At alle involverede parter får lejlighed til at føre relevante vidner.
- At der indhentes udsagn fra relevante sagkyndige.
Når en kendelse er afsagt, skal den udformes skriftligt og underskrives af
samtlige medlemmer.
80.5. Bekendtgørelse af kendelser
Kendelser afgivet af Disciplinærudvalget udleveres til de implicerede parter
og til Dansk Ride Forbunds administration, der ekspederer kendelsen videre
til relevante personer og udvalg i forbundet. Kendelsen offentliggøres på
Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
Kendelser afgivet af Stævnejuryen udleveres straks til de implicerede
parter, stævnesekretariatet og TD. TD videresender kendelsen og
protesten/indberetningen til Dansk Ride Forbunds administration - ved Cstævner til distriktsbestyrelsen.
Specielle forhold vedrørende behandling af protester
Protest imod dommerkendelser, der indebærer en vurdering af en
udførelse efter et skøn eller en karakterskala, skal afvises.
Bevisbyrden påhviler den protesterende.
Hvis det under behandlingen af en protest viser sig, eller det af dommeren
indberettes, at en official eller stævnehjælper har begået en fejl, skal
Stævnejuryen/Stævneledelsen i samråd med klassens dommer søge på
bedst mulig måde at råde bod herpå. Det kan om fornødent bestemmes, at
en deltager på nærmere angivne betingelser får tilladelse til at foretage
omridning eller fortsætte et afbrudt ridt.
Hvis protestens afgørelse kan indebære, at placeringsrækken ændres, kan
præmieoverrækkelsen gennemføres, men der skal i så fald udtrykkelig
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gøres opmærksom på, at der er nedlagt protest, og at rækkefølgen
eventuelt kan blive ændret. Præmiebeløbene tilbageholdes, indtil protesten
er afgjort.
Præmieoverrækkelsen kan eventuelt udsættes i et kort, forud meddelt
tidsrum, såfremt kendelsen kan afsiges hurtigt.
Hvis præmieoverrækkelsen er sket, og placeringsrækkefølgen ændres, skal
stævnearrangøren omgående bekendtgøre dette og om muligt gennemføre
en omfordeling af præmier m.m. i overensstemmelse med det endelige
resultat.

81.

AFVIGELSER

81.1. Afvigelser fra reglementet
Hvis en arrangør ønsker, at der undtagelsesvis afviges fra reglementets
bestemmelser ved et stævne, skal arrangøren skriftligt ansøge Dansk Ride
Forbund om tilladelse til afvigelsen og motivere denne.
Kun det disciplinudvalg, som konkurrencen hører under kan give
dispensation mht. afvikling eller krav om officials i kvalificerende klasser.
Der kan aldrig - heller ikke ved afholdelse af showstævner - dispenseres fra
de af reglementets bestemmelser, der sikrer hestens/ponyens tarv, f.eks.
gennem aldersbegrænsninger eller krav til sikre og fair konkurrencevilkår.
Hvis tilladelse til afvigelse fra reglementets bestemmelser gives, og dette
medfører at fordringerne for klassen ikke længere svarer til det i
reglementet foreskrevne, er konkurrencen ikke kvalificerende eller tæller
som udelukkelsesgrund ved efterfølgende stævner.
En sådan undtagelsesbestemmelse skal meddeles i propositionerne.
Samme bestemmelse kan Dansk Ride Forbund træffe efter en afholdt
konkurrence, hvis denne uden forbundets tilladelse har været væsentlig
anderledes end foreskrevet i konkurrencebestemmelserne.
81.2. Tro og love-erklæring
Tro og love erklæring kan ikke anvendes i forbindelse med manglende
vaccinationsbevis jf. punkt 16.
Kan rytteren på stævnestedet ikke forevise gyldig dokumentation for et af
de i reglementet øvrige beskrevne emner, men er i besiddelse af en sådan,
kan TD vælge at give rytteren starttilladelse og lade opnåede resultater
være gældende, såfremt rytteren til den arrangerende klub betaler en bøde
Side 81 af 95
www.rideforbund.dk

FÆLLES BESTEMMELSER
2017

af niveau 1 samt underskriver en Tro og love-erklæring og senest 4 dage
efter stævnets afslutning forevise TD den pågældende dokumentation.
Såfremt dette ikke sker inden tidsfristens udløb, eller såfremt den fremviste
dokumentation ikke er i overensstemmelse med reglementets krav, skal TD
idømme rytteren en bøde for uberettiget start (bødeniveau 1), en bøde for
at afgive urigtig Tro og love-erklæring (bødeniveau 1) og meddele Dansk
Ride Forbund, at hest/pony og rytter skal fratages alle point og
kvalifikationer samt alle præmier opnået ved det pågældende stævne. En
sådan bøde udstedes af forbundet og tilfalder derfor også forbundet.

§ Afgivelse af urigtig Tro og love-erklæring: Afgivelse af en urigtig tro- og love
erklæring medfører, ud over sanktionerne idømt for uberettiget start
følgende sanktioner: 1. gang indenfor kvalifikationsperioden: Rytteren
idømmes en bøde (niveau 1). Efterfølgende tilfælde behandles særskilt af
Disciplinærudvalget.
81.3. Dispensation
Dispensationer udstedes og behandles af Dansk Ride Forbunds
disciplinudvalg. Der dispenseres aldrig for regler, der omhandler etik og
velfærd eller optømning. For handicapryttere kan disciplinudvalget
dispensere for optømning. En dispensation træder først i kraft, når den er
modtaget i skriftlig form fra Dansk Ride Forbund. En skriftlig dispensation
skal altid kunne fremvises på stævnepladsen. En dispensationsansøgning
skal indeholde:
- Navn og rytterlicensnummer, klub, fødselsår, evt. hestens/ponyens navn
og konkurrencehestenummer, adresse, telefonnummer, e-mailadresse,
hvad ønskes der dispensation for, årsag til ønske om dispensation.
Dispensationsansøgninger koster 600,- kr.
Alle dispensationer skal fremgå af Dansk Ride forbunds hjemmeside med
startdato, slutdato samt begrundelse for dispensation.
82.

PROTESTER OG SANKTIONER

82.1. Protester
1.1.

Civile
Under stævnet kan ryttere, hesteejere, klubbestyrelsesmedlemmer og
holdledere - der alle skal være interessenter ved stævnet - nedlægge
skriftlig protest til stævnesekretariatet, såfremt der ved stævnet foregår
reglementsstridigheder. Protesten vedlægges et depositum på 500,- kr.
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Depositum tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. I modsat fald
tilfalder depositum stævnearrangøren.
1.2.

Officials og stævnearrangør
Følgende personer kan indberette hændelser til afgørelse ved de
dømmende udvalg:
- Dansk Ride Forbunds officials
- Stævnearrangøren.
- Stævnesekretariatet
- Holdkaptajner
- Landstrænere
Der skal ikke betales depositum af ovennævnte gruppe.

1.3.

En protest skal indgives skriftligt til stævnesekretariatet indenfor
følgende tidsgrænser:
- Vedrørende en rytters eller hests/ponys berettigelse til at starte i en
bestemt klasse: Senest inden bekendtgørelse af resultatet.
Hvis protesten gøres gældende senest inden bekendtgørelsen af en klasses
resultat, skal protesten behandles af stævnejuryen inden klassens resultat
offentliggøres. Findes protesten berettiget nægtes den pågældende
ekvipage start. Allerede gennemførte ridt under stævnet annulleres i det
omfang rytter/hest/pony ikke har været startberettiget.
- Vedrørende arrangementet i øvrigt f. eks. påstand om at propositionerne
eller reglementets bestemmelser ikke er overholdt, samt protester imod
dommerkendelser: Senest 30 min. efter at bekendtgørelsen af resultatet i
den klasse, protesten vedrører, har fundet sted.
For TREC Sport POR-fasen: Se TREC Sport Reglementet §780.

1.4.

Stævnesekretariatet skal på den skriftlige protest notere det nøjagtige
tidspunkt for dens modtagelse og derefter omgående lade protesten gå
videre til et medlem af juryen (ved E- og D-stævner til stævneledelsen).

1.5.

Er der indgivet protest vedr. en ekvipages startberettigelse, og stævnejuryen ikke er i stand til straks og med sikkerhed at afgøre om ekvipagen er
startberettiget kan starttilladelse meddeles, såfremt rytteren underskriver
en Tro og love-erklæring om at være startberettigede.

1.6.

Hvis tilladelse til start er meddelt i henhold til 82.1.5 og det efterfølgende
konstateres, at ekvipagen er startet uberettiget tildeles rytteren følgende
sanktion:
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§Rytteren tildeles gult kort samt bøde (niveau 1).
§ Rytteren indberettes til disciplinærudvalget for fejlagtig udfyldt Tro og
Love erklæring.
§Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer
samt ærespræmier. Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle doteringer
og ærespræmier ved A,B og C stævner. Ved mesterskaber returneres
ligeledes eventuelle medaljer som tilfalder næst placerede rytter.
Doteringer tilfalder DRF ved A,B og C stævner og den arrangerende klub
ved D og E stævner. Den arrangerende klub opkræver eventuelle doteringer
og ærespræmier ved D og E stævner.
Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og
indlevering af eventuelle ærespræmier.
Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier
markeres rytteren administrativt i DRF’s IT system, så rytteren ikke kan
tilmelde til ridestævner under DRF. Ophævelse af markering skal
godkendes af Sportschefen. Ophævelse kan kun foretages mod betaling af
samtlige udestående til DRF og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr.
500,00.
Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i
Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk
1.7.

Hvis uberettiget start konstateres efter klassens afslutning, og
starttilladelse ikke har været behandlet jf. 82.1.5 tildeles rytteren følgende
sanktion:

§ Rytteren tildeles gult kort samt bøde (niveau 1)
§ Ekvipagen diskvalificeres og fratages eventuelle placeringer, doteringer
samt ærespræmier.
Dansk Ride Forbund opkræver eventuelle doteringer og ærespræmier ved
A,B og C stævner.
Den arrangerende klub opkræver eventuelle doteringer og ærespræmier
ved D og E stævner.
Ved mesterskaber returneres ligeledes eventuelle medaljer som tilfalder
næst placerede rytter.
Doteringer tilfalder DRF ved A,B og C stævner og den arrangerende klub
ved D og E stævner.
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Rytteren skal have en frist på 14 dage til indbetaling af doteringer, bøde og
indlevering af eventuelle ærespræmier.
Ved manglende betaling og ved manglende indlevering af ærespræmier
markeres rytteren administrativt i DRF’s IT system, så rytteren ikke kan
tilmelde til ridestævner under DRF. Ophævelse af markering skal
godkendes af Sportschefen. Ophævelse kan kun foretages mod betaling af
samtlige udestående til DRF og pålægges et ekspeditionsgebyr på kr.
500,00
Placeringsrækkefølgen ændres af henholdsvis DRF og arrangerende klub i
Go.rideforbund.dk og på Live.rideforbund.dk
Konstateres gentagne tilfælde af uberettigede starter, indberettes rytteren
til disciplinærudvalget.
82.2. Sanktioner
De dømmende udvalg kan idømme følgende sanktioner:
Nægte Starttilladelse.
Diskvalifikation eller udelukkelse fra en klasse.
Annullere tidligere ridt.
Udelukkelse fra resten af stævnet eller bortvisning fra stævnepladsen.
Bøde.
Karantæne.
Påtale.
Gult kort.
Rødt kort.
Når stævnejuryen eller stævnets TD tildeler påtale, gult kort eller rødt kort,
udfylder stævnejuryen eller TD en standardformular, som indsendes til
Dansk Ride Forbunds administration, hvor den registreres og videresendes
til den person, der er tildelt sanktionen. Hvis en rytter modtager 3 gule kort
indenfor en 12 måneders periode, indberettes sagen af Dansk Ride
Forbunds administration til Disciplinærudvalget, der behandler sagen som
en gentagen forseelse.
82.3. Bøder og karantæner
Personer, der er idømt bøde og/eller karantæne kan ikke deltage som
rytter, træner, instruktør, hjælper eller official i nogen form for
konkurrenceaktivitet i rideklubber under Dansk Ride Forbund før bøden er
betalt og/eller i den idømte karantæneperiode. Såfremt en official tildeles
bøde og/eller karantæne, skal den dømmende instans tage stilling til den
dømtes fremtidige virke som official.
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3.1.

Bøde
Bøde kan tildeles i 3 niveauer. Rammen for bødestørrelser i de enkelte
niveauer fremgår af skemaet.
Bøder, idømt af de ved stævnet fungerende officials eller af stævnejuryen
kan indbetales til den arrangerende klub inden stævnets afslutning eller til
Dansk Ride Forbund efter opkrævning.
Indbetales bøden til den arrangerende klub, tilfalder bøden klubben.
Indbetales bøden til Dansk Ride Forbund tilfalder bøden Dansk Ride
Forbund.
Bøder idømt af Disciplinærudvalget eller Appeludvalget skal indbetales til
Dansk Ride Forbunds administration og tilfalder forbundet. Idømte bøder
skal betales, så snart en kendelse skriftligt er meddelt den dømte,
medmindre kendelsen appelleres.

3.2.

Karantæne
Karantæne kan idømmes i 3 niveauer. Rammen for varighed af karantæner
i de enkelte niveauer fremgår af skemaet.
I særligt graverende tilfælde kan Disciplinærudvalget indstille til
Appeludvalget, at der idømmes eksklusion. Idømte karantæner træder i
kraft på et tidspunkt, der er fastsat i kendelsen. Såfremt kendelsen
appelleres, fastsættes nyt tidspunkt for ikrafttræden i appelinstansens
kendelse.
Bøde- og karantæneniveauer
Bødestørrelse

Karantænens
varighed

Niveau 1

550,- kr.

2 måneder

Niveau 2 (maximalt)

1.000,- kr.

2 år

Niveau 3 (maximalt)

5.000,- kr.

Livstid

82.4. Påtale, gule kort og røde kort
4.1. Påtale
En påtale kan tildeles af TD, den fungerende dommer og af Dansk Ride
Forbunds administration. Kan tildeles i de beskrevne tilfælde, samt i tilfælde
hvor det skønnes nødvendigt.
4.2.

Gult kort
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Det gule kort kan tildeles af TD og den fungerende dommer. Kan tildeles i de
beskrevne tilfælde, samt til en person der ikke efterkommer en påtale. Det
gule kort skal vises visuelt og offentligt. Gult kort indberettes til
stævnejuryen og Dansk Ride Forbunds administration. Tre gule kort
modtaget indenfor en 12 måneders periode indberettes af Dansk Ride
Forbunds administration til Disciplinærudvalget som behandler de gule kort
som en gentagen forseelse.
4.3.

Rødt kort
Det røde kort kan tildeles af TD og den fungerende dommer. Kan tildeles i
særlige tilfælde, samt til en person der modtager sit andet gule kort ved
samme stævne. En person, der tildeles rødt kort, skal bortvises fra stævnet.
Det røde kort skal vises visuelt og offentligt. Bortvisning fra et stævne
indberettes til stævnejuryen, Dansk Ride Forbunds administration og
Disciplinærudvalget. Disciplinærudvalget kan vurdere om der skal ske
ydereligere sanktioner.

82.5. Offentliggørelse af sanktioner
Enhver sanktion indberettes til Dansk Ride Forbunds administration og kan
offentliggøres på forbundets hjemmeside.
82.6. Resultatændringer som følge af konstateret sammentællingsfejl/tastefejl:
Hvis resultatet kan rettes i umiddelbar forlængelse af
præmieoverrækkelsen skal resultatet rettes af dommeren, og præmier
uddeles efter klassens resultat.
Hvis klassens resultat er afleveret og underskrevet af dommeren, men
resultatet af klassen skal ændres, som følge af en konstateret
sammentællingsfejl/tastefejl, skal rytteren senest 14 dage efter stævnets
afslutning indsende kopi af kritikken/dommerlisten med dommerens
underskrift til Dansk Ride Forbunds administration.
Disciplinudvalget afgør om resultatet af klassen skal rettes.
Rettes resultatet, skal Dansk Ride Forbunds administration rette resultatet
på www.go.rideforbund.dk mens klubben skal rette resultatet på
www.live.rideforbund.dk.
Der sker ikke reguleringer i allerede udbetalte doteringer og ærespræmier.
Registreringsmæssigt rettes kun resultatet for den ekvipage, der ikke har
fået registreret en opnået placering/resultat.
82.7. Forseelser begået af klubber og stævnearrangører
Klubber, der overtræder reglementets bestemmelser eller medvirker hertil,
kan af Disciplinærudvalget idømmes bøde i niveau 1 til 3.
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Klubber kan indberettes for Disciplinærudvalget af Sportschefen,
distriktsbestyrelser eller autoriserede officials.
Bødens størrelse afhænger af:
- Overtrædelsens grovhed.
- Om overtrædelsen er forsætlig.
- Om der er tale om gentagne overtrædelser.
- Om klubben har haft vinding af overtrædelsen.
82.8. Forseelser begået af personer
Forseelser, der medfører omgående, inappellabel diskvalifikation eller
udelukkelse:
Udelukkelse/diskvalifikation af en ekvipage fra en klasse kan finde sted hvis:
- En hest/pony mishandles eller overbelastes.
- En rytter ikke har hold på sin hest/pony og/eller er til fare for sig selv og
sine omgivelser.
- En rytter, hjælper, træner eller hesteejer overtræder reglementets
bestemmelser på en sådan måde, at det efter det pågældende
disciplinreglement medfører diskvalifikation. Hvis hesten/ponyen befinder
sig på konkurrencebanen, kan kun klassens dommer (overdommer) skride
ind. Hvis hesten/ponyen befinder sig udenfor konkurrencebanen, eller i
områder af konkurrencebanen, der ikke kan observeres af klassens
dommer, skal enhver autoriseret official skride ind og stoppe hændelsen.
Evt. sanktioner skal træffes af en ved stævnet fungerende official.
Udelukkelse kan af stævnejuryen udvides til at omfatte andre klasser
samme dag eller evt. resten af stævnet.
Stævnejuryen kan træffe beslutning herom på eget initiativ eller efter
anmodning fra den official, der har skredet ind overfor forseelsen. Der kan
evt. gives tilladelse til, at hesten/ponyen startes under en anden rytter.

83. -89 RESERVERET
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IX

MESTERSKABER, TURNERINGER
OG CHAMPIONATER

90.

MESTERSKABER
Der afholdes så vidt muligt hvert år mesterskaber i alle discipliner for både
heste og ponyer.
Mesterskaber kan afholdes som:
- Danmarksmesterskaber (DM)
- Dansk Ride Forbunds mesterskaber (DRF-mesterskaber)
- Distriktsmesterskaber (herunder landsdelsmesterskaber)
Dansk Ride Forbund kan selv arrangere mesterskabskonkurrencer eller
overlade afviklingen til en arrangør, der er berettiget til at arrangere danske
ridestævner.
Når Dansk Ride Forbund ikke selv er arrangør af mesterskabskonkurrencer
skal ethvert aspekt af arrangementet (propositioner, baner, faciliteter for
publikum osv.) godkendes af Dansk Ride Forbund, (distriktets
stævneansvarlige for distriktsmesterskaber).
Når propositionerne er offentliggjort, kan et mesterskab ikke aflyses, eller
propositionerne ændres, uden Dansk Ride Forbunds samtykke, for
distriktsmesterskaber distriktets stævneansvarlige.
Medaljefordeling:
Ved individuelle mesterskaber skal ekvipagen have gennemført minimum 1
runde/omgang for at kunne modtage en medalje.
Der uddeles medaljer til 1. 2 og 3. pladsen, såfremt der minimum er 3
startende ekvipager i finalen.
Der uddeles medaljer til 1. og 2. pladsen, såfremt der minimum er 2
startende ekvipager i finalen.
Ved kun 1 startende i mesterskabet gennemføres klassen/mesterskabet
ikke.

91.

DANMARKSMESTERSKABER OG DRF-MESTERSKABER
Hvor intet andet fremgår af propositionerne for det enkelte mesterskab er
følgende fællesbestemmelser gældende:

91.1. Danske statsborgere
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DM, DRF-mesterskaber er åbne for danske statsborgere med dansk
rytterlicens. Dansk Ride Forbund kan meddele dispensation fra kravet om
dansk statsborgerskab, såfremt rytteren, der i øvrigt er kvalificeret til at
deltage i et DM eller et DRF-mesterskab, kan dokumentere, at ansøgning
om dansk statsborgerskab er indgivet, og at den myndighed, der behandler
ansøgningen, har tilkendegivet, at intet umiddelbart er til hinder for
opnåelse heraf.
91.2. Holdmesterskaber
Holdmesterskaber må ikke samtidig udskrives som individuel konkurrence.
I holdmesterskaber skal alle rytterne på samme hold være medlem af og
starte for samme klub.
91.3. Ridning på stævnepladsen
Heste/ponyer, der deltager i DM/DRF-mesterskaber, må efter ankomst til
stævnepladsen kun rides af rytteren selv (voltigering undtaget).
Heste/ponyer, der deltager i mesterskaber i springning og Military, må dog
skridtes af hestepassere som opfylder alderskravene.
91.4. Startorden
Lodtrækning om startorden finder sted dagen før klassens/første klasses
start, hvor rytterne skal have mulighed for selv at trække deres
startnummer. Se også § 66.1
Officiel startliste skal være offentliggjort senest kl. 22:00 dagen før klassen.
Startanmeldelse til klassen skal have fundet sted inden lodtrækningen.
Ved DM og DRF-mesterskaber i springning/voltigering kan lodtrækning ske
senere, dog senest 2 timer før klassens start.
91.5. Begrænsninger
Mesterskaber for hesteryttere:
Ryttere må i hver disciplin kun deltage i DM/DRF-mesterskab for hest for
én alderskategori (senior,U25 ungrytter, junior, children). Rytteren kan
tilmeldes én af de kategorier rytterens alder giver mulighed for i henhold til
relevante disciplinreglement.
Mesterskaber for ponyryttere:
Dressur: Ponyryttere må deltage i alle ponykategorier, samt deltage med
hest i juniormesterskaber.
Springning: Ponyryttere må starte to ponykategorier, samt deltage med
hest i children mesterskabet eller i junior mesterskabet fra det år rytteren
fylder 14 år. Det er tilladt at starte forskellige alderskategorier i henholdsvis
Indendørs- og udendørsmesterskab.
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Military: se disciplinreglement
91.6. Udelukkelseskriterier
Ved DM og i DRF-mesterskaber kan ingen hest/pony udelukkes, med
mindre det fremgår af reglerne for det pågældende mesterskab.
91.7. Opstaldning
Ved alle DM og DRF-mesterskaber skal der være en staldvagt, til opsyn af
hestene/ponyerne, til stede 24 timer i døgnet - fra stævnepladsen åbner til
stævnets afslutning.
Heste/ponyer, der deltager i individuelt DM/DRF-mesterskaber skal under
hele stævnet være opstaldet i stald anvist af stævnearrangøren.
Hestene/ponyerne må ikke fjernes fra stævnepladsen i stævneperioden.
Derudover skal heste/ponyer, der deltager i holdmesterskab i springning
og dressur over 2 dage, være opstaldet i stald anvist af stævnearrangøren.
I Military følges FEI reglementet, vedr. opstaldning til DM/DRFmesterskaberne.
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92.

DISTRIKTSMESTERSKABER
Distriktsmesterskaber er åbne for ryttere, der er medlem af en klub i
pågældende distrikt og har dansk rytterlicens samt dansk registrerede
heste/ponyer med dansk konkurrenceregistrering, og som i øvrigt lever op
til efterstående krav.
For TREC Sport er der i 2017 ikke krav om dansk rytterlicens og dansk
konkurrenceregistrering, jf §16 og §22.1.

92.1. Fælles bestemmelser
Følgende obligatoriske bestemmelser er gældende for afvikling af
distriktsmesterskaber:
1.1.

Generelt
Distriktsbestyrelsen fastsætter kvalifikationskrav samt eventuelle særlige
kriterier vedrørende krav til stævnepladsen og stævnearrangøren, anvendte
officials m.v. indenfor de af disciplinudvalgene udstukne rammer.
Distriktet kan have yderligere bestemmelser for det pågældende
distriktsmesterskab. Disse bestemmelser må dog ikke forringe
kvalifikationskravene til mesterskabet.
Se distrikternes egne bestemmelser på deres hjemmesider, eller kontakt
distriktets stævnekoordinator.

1.2.

Udelukkelseskriterier
Mesterskaberne er åbne for hest/ponyer der ikke har opnået placering i en
sværhedsgrad 2 grader højere end mesterskabsklassens højeste
sværhedsgrad ved B-stævner eller højere i kvalifikationsperioden (fx er
mesterskabet i sværhedsgrad 2 må man ikke være placeret i
sværhedsgrad 4).

1.3.

Deltagelse i distriktsmesterskab efter DM-/DRF-mesterskab
Der gælder nedenstående regler (se skema) for deltagelse i
distriktsmesterskaber efter deltagelse i DM eller DRF-mesterskaber i
samme disciplin indenfor samme stævneår.
I Military gælder dog, at ponyryttere der har startet U14 ”DRF mesterskab i
Military for kat. 2 og 3”, ikke udelukkes fra distriktsmesterskab i pony
military
I dressur gælder dog, at hverken hest eller rytter der rider LA5, MB1 eller
MB2 i DRF holdmesterskab udelukkes fra distriktsmesterskab i
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klubholddressur. Kun PSG rytter/hest udelukkes fra deltagelse.
Deltagelse i distriktsmesterskab efter DM-/DRF-mesterskab
Ryttere der har
deltaget i
Senior DM

Individuelt
U18
Pony
Kat. 1
-

Hest

U25

U21

-

-

-

DRF Klubhold

X

X

X

X

U21 DRF

-

-

-

-

U18 DRF

X

X

-

U25 DRF

-

-

-

Children

X

X

Pony Kat. 1

X

Pony Kat. 2

Pony
Kat. 2
-

Pony
Kat. 3
-

X

X

-

Hold*
Hest
Pony
-

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

Pony Kat. 3

X

X

X

X

X

X

-

X

X

DRF Hold Pony

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Skemaet skal tolkes således:
” - ” betyder, at man ikke kan starte Distriktsmesterskab efter at have
deltaget i et DM/DRF-mesterskab. Dette gælder; også selvom rytteren er
tilmeldt Distriktsmesterskabet inden deltagelsen i DM/DRF-mesterskab.
” x ” betyder, at man godt kan starte Distriktsmesterskab efter at have
deltaget i et DM/DRF-mesterskab, under hensyntagen til de øvrige regler.
Holdmesterskaber:
( * ) En rytter kan kun deltage i enten distriktsmesterskabet for pony hold
eller hest hold.
Ryttere der har deltaget i internationale mesterskaber (OL, VM, EM, NM) i
det pågældende år, kan ikke deltage i distriktsmesterskaberne.
Såfremt en rytter ønsker at starte flere distriktsmesterskaber samme år,
kan disse kun startes i samme distrikt.
Undtaget er mesterskaber, som ikke afholdes i det pågældende distrikt.
1.4.

Lodtrækning
Lodtrækning om startorden finder sted dagen før klassens start. Se
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anvisning for lodtrækning punkt 66.4.1. Ved mesterskaber i springning kan
lodtrækning ske senere - dog senest 2 timer før klassens start.
Startanmeldelse til mesterskaberne skal finde sted inden lodtrækningen.
Efter startanmeldelsesfristens udløb er klassen lukket, og der kan ikke
ændres på sammensætning m.m. af den enkelte ekvipage/hold.
1.5.

Særligt for holdmesterskaber
I holdmesterskaber skal alle rytterne på samme hold være medlem af og
starte for samme klub.
I holdmesterskaber består hvert hold af 3 ryttere på 3 heste/ponyer eller 4
ryttere på 4 heste/ponyer.
Hver rytter og hver hest/pony må kun starte på ét hold i hver disciplin og
alle holddeltagere skal starte i 1. runde. Dette gælder dog ikke springning,
se springreglementet punkt 352.2.6. Det er ikke tilladt at ride
holdmesterskab for både pony og hest i samme disciplin.
Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage indtil 3 timer før klassens
programsatte starttidspunkt.
I klubholdmesterskaber bestemmer holdene selv den indbyrdes startorden
på holdet og meddeler dette til stævnesekretæren senest ved
lodtrækningen.
Distriktsmesterskaber for hold kan kun afvikles, hvis der er mindst 3
startende hold. Distrikterne kan fastsætte en højere mindste grænse for
antallet af startende.
Holdmesterskaber må ikke samtidig udskrives som individuel konkurrence.

1.6.

Særligt for individueller mesterskaber
I individuelle ponymesterskaber skal hver kategori afvikles for sig uanset
antal anmeldte ekvipager.
Der skal være mindst 3 forskellige startende ryttere, for at mesterskabet
kan afholdes. Distrikterne kan fastsætte en højere mindstegrænse for
antallet af startende.

93.

ØVRIGE MESTERSKABER
Øvrige mesterskaber på C-niveau skal godkendes af disciplinudvalgene.

94.

TURNERINGER
Se Dansk Ride Forbunds hjemmeside.

95.

CHAMPIONATER
Se Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
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96.

– 99. RESERVERET
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