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Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse
af hesten til ridesport
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
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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
801.

INTRODUKTION OG FORMÅL:
Formålet med breddeaktiviteterne er at alle skal have det sjovt.
Aktiviteterne skal være udviklende for rytteren, samtidig med at det skal give deltageren
en holdoplevelse. Holdoplevelsen er meget central for alle aktiviteterne, da målet er
samlet at give alle en kluboplevelse. Aktiviteterne sætter fokus på forskellige aspekter af
ridningen. Formålet med breddeklasser er at udvikle ekvipagens balance og motorik samarbejde og koordinering – samt omstilling og fleksibilitet. Der afholdes hvert år Cupturneringer hhv. Øst og Nord/syd.

802.

STRUKTUR:
Dette disciplinreglement indeholder Dansk Ride Forbunds detaljerede bestemmelser for
afvikling og bedømmelse af breddekonkurrencer, men det skal læses som tillæg til
Fælles Bestemmelser.

803.

GYLDIGHED:
Breddereglementet træder i kraft 1. januar 2020 – alle tidligere breddereglementer er
ugyldige efter denne dato. Bemærk at breddereglementet altid skal læses i forlængelses
af Fælles Bestemmelser.

804.

BEFØJELSER:
Se Fælles Bestemmelser.

805.

REDAKTION:
Se Fælles Bestemmelser.

806.

ANSVARSFRASKRIVELSE:
Se Fælles Bestemmelser.

807809.

RESERVERET

I HESTE OG PONYER
810.

ETIK OG VELFÆRD:
Se også Fælles Bestemmelser.

810.1.

ALDER:
Aktiviteter hvor der rides: 4-års heste/ponyer må ikke startes i nogen form for konkurrence
før 1. maj. Fra 1. maj må 4-års heste/ponyer startes ved alle Breddestævner på niveau
svarende til afd. A.
Aktiviteter hvor heste/ponyer føres fra jorden: må 3 og 4-års heste deltage.

810.2.

BLOD OG MÆRKER PÅ HESTEN/PONYEN:
Se Fællesbestemmelser.
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2.1

UNDER OPVARMNING:
Hvis der under opvarmningen observeres hudlæsioner eller blødninger, rettes henvendelse
til den stævneansvarlig der tager stilling til om ekvipagen skal standses.
Sårstedet duppes let med en ren serviet, for at kunne konstatere om der fortsat finder en
blødning sted. Er dette tilfældet, diskvalificeres ekvipagen fra klassen af
dommer/stævneansvarlig.

2.2

PÅ KONKURRENCEBANEN:
Hvis der på konkurrencebanen observeres hudlæsioner og blødninger skal hesten
kontrolleres af dommer/stævneansvarlig, når ekvipagen forlader banen. Kontrol iht.
810.2.3.

2.3

EFTER AFSLUTNING AF GENNEMRIDT:
Hvis der observeres hudlæsioner eller blødninger efter ekvipagen har afsluttet sit ridt, kan
dommer/stævneansvarlig sikre de rette beviser i form af billeder.

811.

SMITSOMME SYGDOMME:
Se fælles bestemmelser.

812.

DOPING OG MEDICINERING:
Se Fælles Bestemmelser.

813.

HESTENS/PONYENS YDEEVNE

813.1.

GENERELT:
Ved breddestævner må heste og ponyer efter ankomst til stævnepladsen kun rides af
den/de ryttere som skal deltage på heste/pony ved stævnet.
En hest/pony må kun starte ved en stævnearrangør pr. dag.
Overtrædelse af dette forbud medfører diskvalifikation.

813.2.

HESTENS/PONYENS ANTAL STARTER PR. DAG
Til breddestævner må ponyer og heste starte max. 6 ydelser/aktiviteter pr. dag i henhold til
ydelsestabellen.
Se ydelsestabel for breddeaktiviteter på http://bit.ly/2BVRYBS

813.3.

HESTENS/PONYENS ANTAL STARTER PR. UGE:
Hver hest/pony må starte max. 18 ydelser/aktiviteter pr. uge.

813.4.

RYTERENS ANTAL STARTER:
Max. 2 heste/ponyer pr. klasse.

814.

FORSIKRING:
Se Fælles Bestemmelser.

Side 7 af 21
www.rideforbund.dk

BREDDEAKTIVITETER
2020

815.

TRANSPORT OG OPSTALDNING:
Se Fælles Bestemmelser.

816.

FORMALIA – VACCINATION OG KONKURRENCEHESTEREGISTRERING:
Se Fælles Bestemmelser.

817.

PONYER OG PONYMÅLING:
Se Fælles Bestemmelser.

818.

OPKLASNING OG NEDKLASNING:
Se Fælles Bestemmelser.

819.

HESTENS/PONYENS UDSTYR:
Udstyr og produkter som ikke er nævnt i reglementet, er ikke tilladt. Der kan gives ikke
dispensation til hestens/ponyens udstyr, denne dispensation gives af
Breddeaktivitetsudvalget. Det er tilladt at ride med pynt og udklædning såfremt udstyret lever
op til reglementets øvrige punkter.

819.1.

REKLAMER, LOGO, SPONSORATER OG FLAG:
Se Fælles Bestemmelser.

819.2.

STÆVNENUMMER:
Se fællesbestemmelser.
PARKOUR/ MILJØ: Henstilles til at der bruges ryg nummer eller refleksvest med nummer
på.
ORIENTERINGSRIDT: Skal bære ryg nummer eller refleksvest med nummer på.

819.3.

UDSTYR PLACERET PÅ HESTENS/PONYENS HOVED OG HALS:
Der må rides med alm. trense/ hovedtøj, Sidepull, ridekapsun eller ridegrime.
Bidløs optømning må ikke benyttes i kombination med andre bid. Sidestykket på en
Hackamore må maksimalt være 17 cm.
Måling af stang i forbindelse med hackamore:

Der må ikke rides med kandar.
Hvis parkour og miljø afholdes umiddelbart efter hinanden, er regler om bid i parkour
gældende.
BID:
Trensebid: Må være udelte, todelte eller tredelte. Tungefrihed er tilladt med op til 30 mm.
Port.
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Biddets midterste led må gerne være vinklet anderledes end resten af mundstykket, men skal
have afrundede kanter.
Trensebid må benyttes med løse ringe, D-ringe, muffe, baucher og parerstænger.

Pessoa bid: Tilladt. Dog max. 4 ringe inkl. bidring. Mundstykket skal være udelt, todelt eller
tredelt. Glat eller blødt snoet bid, dog ikke bestående af wire eller kæde. Tøjlen skal være
monteret i den store bidring.
EKSTRA TILLADTE BID I STILSTAFETSPRING/ ORIENTERINGSRIDT/ PARKOUR/ACTIONPARKOUR/RINGRIDNING:
PELHAM EL. THIEDEMANN: Tilladt. Mundstykket skal være udelt, todelt eller tredelt. Glat
eller blødt snoet mundstykke, dog ikke bestående af wire eller kæde. Sidestænger må
maksimalt være 15 cm. lange. Biddet skal anvendes med en tøjle, enten ved brug af
deltastrop eller fastgjort i den største af de to ringe i biddet. Der kan benyttes kæde under
ponyens hage.
KIMBERWICK: Tilladt. Tøjlen skal fastgøres i den store ring, ikke i en af de 2 små, medmindre
der benyttes deltastrop. Eksempler

GAGS: Tilladt. Med normalt gag bid, todelt eller tredelt. Der må ikke anvendes wire dobbelt
wire eller kæde bid.
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NÆSEBÅND: Er valgfrit.
TØJLER: Der må kun benyttes 1 tøjle. Deltastrop kan anvendes.
BLINKERS: Små blinkers, max 2 cm. på det brede sted er tilladt.
TRYKFORDELENDE PADS TIL TRENSE OG HJÆLPETØJLER (LAMMESKIND, GELE ETC.):
Diskrete trykfordelende pads tilladt.
PANDEBÅND: Ingen begrænsning
BIDSKIVER: Almindelige bløde. Der må ikke være påført børster
TUNGEREM: Ikke tilladt.
MARTINGAL: Tilladt.
GLIDETØJLER OG HJÆLPETØJLER: Ikke tilladt.
HALEREM OG FORTØJ: Tilladt
CHAMBON: Ikke tilladt, undtagen i afd. A programmer til Pas de deux og Kvadrille er det
tilladt
INSEKT- OG SOLBESKYTTELSE (FLUEHÆTTE, FLUESTRIMLER, MULENET ETC.): Tilladt.
HUT: Tilladt. Den må ikke dække hestens øjne. Foring tilladt, men der må ikke være materiale i
hestens ører i form af ørepropper.
819.4.

UDSTYR PLACERET PÅ HESTENS/PONYENS RYG OG BRYST
DÆKKEN: Tilladt under opvarmning. Ridedækken tilladt i orienteringsridt.
Tilladt som en del af udklædning.
SADEL: Sadel, bomløs sadel eller ponypude/ridegjord er obligatorisk. Gjorden skal kunne
spændes forsvarligt. Det er tilladt at benytte pladegjord. Sadlen skal have en funktionsdygtig
åben sikkerhedslås og/eller sikkerhedsbøjler.
STIGBØJLER: Skal slippe rytterens fod ved fald. Derudover ingen udformnings- eller
farvemæssige begrænsninger.
UNDERLAG OG TRYKFORDELENDE PADS: Ingen begrænsninger.
BODY-BANDAGE: Tilladt
STIGREMME: Skal være fastgjort i sikkerhedslås på sadlen, alternativt skal der anvendes
sikkerhedsstigbøjler.
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819.5.

UDSTYR PLACERET PÅ HESTENS/PONYENS BEN
GAMACHER, KLOKKER: Tilladt
BANDAGER:
KVADRILLE/ PAS DE DEUX/ TEAM CUP DRESSUR/DRF ELEVSKOLE CUP: Tilladt
ALLE ANDRE BREDDEAKTIVITETER: Ikke tilladt
BOOTS/ GUMMIHESTSKO: Tilladt

II RYTTEREN
820.

ETIK OG VÆRDIER:
Se Fælles Bestemmelser.

821.

DOPING, RUSMIDLER OG MEDICINERING:
Se Fælles Bestemmelser.

822.

HVEM KAN DELTAGE I BREDDESTÆVNER:
Se også Fælles Bestemmelser.
Breddeaktiviteterne er tiltænkt som et supplement til de gængse stævnetyper. Det tillades at
voksne eller børn, der er over aldersgrænsen for pony, må deltage på pony, med mindre andet
er nævnt ved den enkelte aktivitet. Det pointeres dog, at hest og rytter skal passe sammen. Der
kan forekomme anderledes krav under den enkelte aktivitet, derfor er det vigtigt at se reglerne
for de enkelte aktiviteter og propositioner til det aktuelle stævne.
En rytter over 16 år på pony betragtes som værende ponyrytter hvad ang. udstyr og optømning.

823.

RYTTERLICENS:
Se Fælles Bestemmelser
Breddestævner er E-stævner og kræver derfor ikke rytterlicens.

824.

ALDER:
Hvor der er anført maksimum- eller minimumsalder, gælder den alder, du fylder i det
pågældende kalenderår, hele kalenderåret, uanset om du har fødselsdag d. 1. januar eller 31.
december

825.

BEKLÆDNING OG UDSTYR

825.1.

SIKKERHEDSUDSTYR
RIDEHJELM: Obligatorisk. Skal leve op til kravene på Dansk Ride Forbunds hjemmeside for
godkendte standarder: http://bit.ly/2WoTxBF
Derudover ingen begrænsninger hvad angår udseende på hjelmen.
SIKKERHEDSVEST: Skal leve op til kravene på Dansk Ride Forbunds hjemmeside for godkendte
standarder: http://bit.ly/31WfpWc
Sikkerhedsvesten skal være ensfarvet eller diskret mønstret.
STILSTAFETSPRING: Obligatorisk til og med hele det år, hvori man fylder 18 år.
PARKOUR: Ved mærkede øvelser, Obligatorisk til og med hele det år, hvori man fylder 18 år.
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825.2.

REKLAMER, LOGO, SPONSORATER OG FLAG
Se Fælles Bestemmelser.

825.3.

BEKLÆDNINGSGENSTAND PÅ RYTTERENS OVERKROP
Der skal bæres ridejakke, trøje, T-shirt, poloshirt eller vest. Påklædningen bør være ensartet ved
holdridning.
HESTFØRENS PÅKLÆDNING: Hesteføreren skal bære fast fodtøj, bukser, handsker og
godkendt hjelm.

825.4.

BEKLÆDNINGSGENSTAND PÅ RYTTERENS UNDERKROP OG SCHENKLER:
RIDEBUKSER: Obligatorisk. Ingen begrænsning.
STØVLER: Ridestøvler eller kort støvle med leggings eller jodphursbukser er obligatorisk. Støvlen
skal være beregnet til ridning og med hæl. Diskrete og sikkerhedsmæssigt forsvarlige snører og
lynlåse er tilladt.

825.5.

SPORE OG PISK
SPORER: Tilladt, undtagen i følgende aktiviteter Ponygames, Parkour, Action-Parkour.
Sporer skal være af metal. Dornen skal være stump, bøje nedad eller lige og pege lige tilbage fra
midten af sporen når den er på rytterens støvle. Dornen kan sidde fast på støvlen. Hvis der er
arme på sporen skal disse være glatte og afrundede (gummibelægning tilladt). Sporen må ikke
kunne skade hesten.
PONYRYTTER: Dornen må max. være 2 cm lang målt fra støvle til enden af dornen. Hjul,
hammer og kuglesporer ikke tilladte for ponyryttere
HESTERYTTER: Hjul, hammer og kuglesporer er tilladt, men skal kunne rotere frit. Hjul/kugle
skal være blød og afrundet
BILLEDER AF TILLADTE OG FORBUDTE SPORT TIL HESTRYTTERE:

PISK: Tilladt, max. længde 120 cm. for ryttere der rider på heste og 100 cm. for ryttere der
rider på ponyer. Der må ikke rides med både pisk og sporer.
PONYGAMES/ STILSTAFETSPRING: Er ikke tilladt under selve konkurrencen. Pisk er tilladt på
opvarmningen. Max længde på pisk er 75 cm.
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826. –
829.

RESERVERET

III OFFICIALS
830.

OFFICIALTYPER:
Dressurdommer
Springdommer
Stilspringdommer
Banedesigner
Ved Breddestævner på E-niveau er det ikke et krav at benytte uddannede officials. Der
anbefales dog at benytte personer som har været på kursus i breddeaktiviteter og/eller har
erfaring indenfor disse aktiviteter.

830.1. STÆVNEANSVARLIG:
Det tilrådes at der ved hvert stævne udpeges en stævneansvarlig, som er øverste instans ved
stævnet og kun denne kan træffe beslutninger om der må lempes på reglerne undervejs, hvis
dette skulle være nødvendigt.
830.2. DRESSURDOMMER:
KVADRILLE/ PAS DE DEUX: Til hvert stævne er den arrangerende klub ansvarlig for at skaffe
min. 1 dommer. Er der mere end 1 dommer udpeges den ene til overdommer. Denne placeres
ved C og den anden ved B eller E. Rides der indendørs, og faciliteterne umuliggør førnævnte
dommerplacering, placeres alle dommerne på kortsiden.
TEAM CUP DRESSUR: Til hvert stævne er den arrangerende klub ansvarlig for at skaffe 1
dommer. Der bør benyttes en uddannet DRF dressurdommer (min. D1), men en dygtig erfaren
dressurrytter kan benyttes som dommer ved få starter. Dommerens afgørelser er inappellable.
Dommeren bør ikke være medlem af den arrangerende eller gæstende klub.
DRF ELEVSKOLE CUP: Til hvert stævne er den arrangerende klub ansvarlig for at skaffe 1
dommer. Der bør benyttes en uddannet DRF dressurdommer (min. D1), men en dygtig erfaren
dressurrytter kan benyttes som dommer ved få starter. Dommerens afgørelser er inappellable.
Dommeren bør ikke være medlem af den arrangerende eller gæstende klub.
830.3. SPRINGDOMMER, STILDOMMER OG BANEDESIGNER.
STILSTAFETSPRING: Til hvert stævne er den arrangerende klub ansvarlig for at skaffe 1
banedesigner, 1 springdommer og 1 stildommer.
Ved Breddestævner på E-niveau anbefales uddannet banedesigner og springdommer og
stildommer, men der kan benyttes uuddannet banedesigner, springdommer eller stildommer.
På hjemmesiden findes der forslag til baner: http://bit.ly/2Wszcvl
Hvis der springes over sværhedsgrad 0 (hest 100 cm, pony kat III 60 cm, pony kat II 70 cm,
pony kat I 80 cm) skal der bruges uddannet banedesigner og klassen skal udskrives som DKlasse.
830.4. BANEDOMMER
PONYGAMES: Den arrangerende klub stiller med et antal banedommere, svarende til det antal
baner, der rides på, eller det angives i propositionerne, at de deltagende hold skal stille med en
banedommer hver. Banedommerne har ansvaret for at reglerne overholdes på hver deres
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bane. Banedommerne skal besidde den nødvendige autoritet og modenhed for at varetage
denne post.
830.5. FORHINDRINGSDOMMER
PARKOUR, MILJØ: Hver forhindring bedømmes af en forhindringsdommer. Efter konkurrencen
beregnes summen af dommernes bedømmelser af de enkelte forhindringer.
Det er dommernes afgørelser er endegyldige.
Det er muligt, at én dommer bedømmer flere forhindringer til et stævne. En skriver kan evt.
følge hver ekvipage på banen og notere karakterer, der gives ved åben votering. Ved mindre
antal startende kan to dommere og en skriver bedømme alle forhindringer på banen.
Se Oversigt for Parkour forhindringernes sværhedsgrader og velegnethed her:
http://bit.ly/34g4XKI
Se Oversigt for Miljø forhindringernes sværhedsgrader og velegnethed her:
http://bit.ly/2NpPbWJ
ACTION-PARKOUR: Der benyttes en forhindringsdommer, som dømmer hele banen. Ved clear
round kan evt. benyttes flere dommere hvor den enkelte dommer følger den samme ekvipage
hele vejen rundt
830.5. ANDRE BREDDEAKTIVITETER: På DRF GO findes der en liste over DRF Breddekonsulenter,
som kan kontaktes for gode råd ang. bedømmelse af breddeaktiviteter.
831.

AUTORISATION:
Regler for dressurdommerkollegiets uddannelse, opgaver, kompetence og ansvar findes i
hæftet ”Dressurdommeruddannelsen”, som kan findes i seneste version på forbundets
hjemmeside: www.rideforbund.dk
Regler for springdommerkollegiets sammensætning, uddannelse og
autorisation fremgår af ”Springdommeruddannelsen”.
Regler for banedesignerkollegiets sammensætning, uddannelse og
autorisation fremgår af ”Banedesigneruddannelsen”

832.

FUNKTIONSOMRÅDER:
Se Springbestemmelser pkt. 332 ang. springdommer, stildommer, banedesigner
Se Dressurbestemmelser pkt. 232 ang. dressurdommer

833.

SKATTEFRI GODTGØRELSE TIL OFFICIALS:
Se Fælles Bestemmelser.

834.

OFFICIALS VIRKE VED STÆVNER:
Hvis der benyttes officials ved stævner, henvises der til Spring- og Dressurreglementet.

835–
839.

RESERVERET

IV KVALIFIKATIONSKRAV OG UDELUKKELSESKRITERIER
840.

GENERELT:
Se fællesbestemmelser.
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841.

KVALIFIKATIONSKRAV:
Til hvert breddestævne kan man vælge at lave kvalifikationskrav.
Til DRF Elevskole Cup, DRF Stilstafetspring Cup, DRF Ponygames Cup, DRF Pas de deux Cup,
DRF Action-Parkour Cup og DRF’s Bredde-mesterskaber er det DRF’s
Breddeaktivitetsudvalg som laver kvalifikationskrav.

842.

RESERVERET

843.

UDELUKKELSESKRITERIER:
Til hvert breddestævne kan man vælge at lave udelukkelseskriterier.
Til DRF Elevskole Cup, DRF Stilstafetspring Cup, DRF Ponygames Cup, DRF Pas de deux Cup,
DRF Action-Parkour Cup og DRF’s Bredde-mesterskaber er det DRF’s
Breddeaktivitetsudvalg som laver udelukkelseskriterier.

844. –
849.

RESERVERET

V KLASSER OG FORDRINGER
850.

SVÆRHEDSGRADER:
Hvis man ønsker at bruge andre programmer i kvadrille, pas de deux og team cup dressur
end dem som der henvises til via Breddereglementet, så vil et Breddestævne automatisk
være et D-stævne og regler ang. autoriseret dommer skal overholdes.
Hvis der springes over sværhedsgrad 0 (hest 100 cm, pony kat III 60 cm, pony kat II 70 cm,
pony kat I 80 cm), så vil et Breddestævne automatisk være et D-stævne og regler ang.
autoriseret dommer og banedesigner skal overholdes.

851.

KLASSETYPER

851.1. KVADRILLE: Er holdridning i dressur. Et hold består af min. 4 ekvipager.
Se mere under regler for afvikling: http://bit.ly/2q94IlC
851.2. PAS DE DEUX: Er en konkurrence, hvor to ekvipager rider et dressurprogram spejlvendt
og/eller synkront. Et hold består af 2 ekvipager.
Se mere under regler for afvikling: http://bit.ly/2BZf36t
851.3. TEAM CUP DRESSUR: Er en holdkonkurrence i dressur. Konkurrencen afvikles som en
turnering, hvor holdene besøger hinanden og rider stævner på hjemmeklubben heste.
Se mere under regler for afvikling: http://bit.ly/2Wyb2Q6
851.4. PONYGAMES: Er forskellige stafetlege til hest.
Se mere under regler for afvikling: http://bit.ly/33f03gE
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851.5. STILSTAFETSPRING: Er holdspringning hvor der skal springes et antal forhindringer med en
stafet. Stafetten skal herefter skal afleveres til næste holdkammerat.
Se mere under regler for afvikling: http://bit.ly/2Wszcvl
851.6. ORIENTERINGSRIDT: Er en markeret rute med forskellige opgaver undervejs.
Se mere under regler for afvikling: http://bit.ly/2C4nvRP
851.7.

PARKOUR: Er en banen med forskellige forhindringer som rides igennem.
Se mere under regler for afvikling: http://bit.ly/34g4XKI

851.8.

MILJØ: Er en banen med forskellige forhindringer hvor hesten føres igennem af rytteren til
fods.
Se mere under regler for afvikling: http://bit.ly/2NpPbWJ

851.9. LEG UDEN HEST: Forslag til sjove aktiviteter i klubben.
Se de forskellige lege her: http://bit.ly/2JwY13V
851.10. ACTION-PARKOUR: Er en banen med forskellige forhindringer fra parkour og ponygames
som rides igennem.
Se mere under regler for afvikling: http://bit.ly/33f7xQM
851.11. LEG I UNDERVISNING: Forslag til sjove aktiviteter i klubben.
Se de forskellige lege her: http://bit.ly/2N3uMYA
851.12. HESTEFODBOLD: Forslag til aktiviteter i klubben.
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/34kEMCm
851.13. LONGERIDNING: Forslag til aktiviteter i klubben.
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/31Zh9hq
851.14. RINGRIDNING: Forslag til aktiviteter i klubben.
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2qVRHfH
851.15. KÆPHEST RIDNING: Forslag til aktiviteter i klubben.
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2psRC2Q
852. – RESERVERET
859.

VI STÆVNEAFVIKLING
860.

STÆVNETYPER:
Se Fælles Bestemmelser.

861.

DANSKE STÆVNETYPER
Se Fælles Bestemmelser.
Se punkt 850 ang. Sværhedsgrader.

Side 16 af 21
www.rideforbund.dk

BREDDEAKTIVITETER
2019

Breddestævner afholdes for DRF´s breddeudvalg som E-stævner: Åben for alle ryttere og
avlsforbund, det kræver ikke medlemskab af en rideklub. Her skal rytterne ikke have licens.
Der må bruges uuddannet official. Der må kun benyttes Breddeudvalgets programmer og
springes max sværhedsgrad 0.
Breddestævner afholdt af klubber som E-stævner: Åben for alle ryttere. Her skal rytterne
ikke have licens. Der må bruges uuddannet official. Der må kun benyttes Breddeudvalgets
programmer og springes max sværhedsgrad 0.
Bredde E-klasse til et alm. D-stævne i spring eller dressur: Klasserne udskrives som Eklasser, der er åben for alle. Rytterne skal ikke have licens. Der skal benyttes uddannet official.
Der må kun benyttes Breddeudvalgets programmer og springes max sværhedsgrad 0.
Bredde D-klasser til et alm. D-stævner i spring eller dressur: Klasserne udskrives som Dklasser, der er åben for alle. Rytterne skal have D-licens. Der skal benyttes uddannet official.
Der må benyttes programmer til og med sværhedsgrad 2 og springes max. Sværhedsgrad 2.
862.

FØR STÆVNET:
Se Fælles Bestemmelser.

863.

TERMINER:
Se Fælles Bestemmelser.
Breddestævner skal godkendes af Dansk Ride Forbunds Breddeaktivitetsudvalg. Propositioner
kan ind indsendes i word format til e-mail: bredde@rideforbund.dk hvorefter Dansk Ride
Forbund opretter stævnet på DRF GO. Eller der kan ansøges via DRF GO, her skal der
indsendes besked til Dansk Ride Forbunds Breddeaktivitetsudvalg om at der ligger en
ansøgning klar til godkendelse. Besked skal indsendes via dette link: http://bit.ly/2q4tGmv
Vi henstiller til at alle breddestævner lægges på DRF GO for mere synlighed og mulighed for at
rytterne kan finde stævnerne.

864.

PROPOSITIONER:
Se Fælles Bestemmelser.
PARKOUR, MILJØ, ACTION-PARKOUR: Skal øvelserne oplyses senest 6 dage før stævnet.
PONYGAMES: Vi henstiller til at man oplyser legene 6 dage før stævnet. Hvis der bruges nye
lege kan dette skrives som ”overraskelses lege” og at de vil blive gennemgået inden start.

865.

TILMELDINGER:
Se Fælles Bestemmelser.

866.

TIDSPLAN, STARTTIDER, STARTLISTER OG AFVIKLING:
Se Fælles Bestemmelser.
Ingen rytter må starte mere end to heste/ponyer i hver klasse
Det er rytterens eget ansvar at holde sig orienteret om eventuelle ændringer af starttider, der
af stævnearrangerende klub skal offentliggøres senest kl. 20 dagen før stævnedagen.

Side 17 af 21
www.rideforbund.dk

BREDDEAKTIVITETER
2020

866.1.

OPDELING OG SAMMENLÆGNING:
Sammenlægning af afdelinger
Ved for lidt tilmeldte hold i en afdeling, kan afdelingerne sammenlægges for at skabe bedre
konkurrence, der vil dog stadig blive kåret en vinder for hver afdeling.

867.

AFLYSNING OG ÆNDRING:
Se Fælles Bestemmelser.
Hvis der kun er tilmeldt 1 hold i en afdeling og der ikke er andre afdelinger de kan lægges
sammen med, skal holdet tilbydes at ride alligevel.

868.

AFVIKLING:

868.1.

OPVARMNINGSBANEN:
Longering må ikke foregå på opvarmningsbanen, men alene på et af stævnearrangøren anvist
sted. Longering må alene ske uden nogen former for hjælpetøjler/ indspændinger, køreliner
eller fastgørelse af tøjlen til sadlen. Hesten må kun gå med den optømning, den skal startes
med.

868.2.

KONKURRENCEBANEN
De fleste breddeaktiviteter kan afholdes på 20 x 40 eller 20 x 60 bane, på græsbane, mark
og i skovområde. Læs krav for bane under Regler for afvikling som findes på hjemmesiden
under hver aktivitet: http://bit.ly/2ppcLus

868.3.

HOLDLEDER:
Hvert hold har en holdleder. En holdleder må gerne være en del af holdet. Min. ½ time inden
hver aktivitet starter, afholdes evt. et holdledermøde, hvor regler afklares og der kan stilles
spørgsmål. Det er holdlederens ansvar at melde holdet klar inden stævne start og meddele
evt. ændringer af rytter eller heste på holdet.
Individuelle klasser kræver ikke holdledere, der gives info til rytterne før klasse start.

868.4.

REGLER FOR AFVIKLING:
KVADRILLE:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2q94IlC

868.5.

REGLER FOR AFVIKLING:
PAS DE DEUX:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2BZf36t

868.6.

REGLER FOR AFVIKLING:
PONYGAMES:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/33f03gE

868.7.

REGLER FOR AFVIKLING:
STILSTAFETSPRING:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2Wszcvl

868.8.

REGLER FOR AFVIKLING:
TEAM CUP DRESSUR:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2Wyb2Q6
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868.9.

REGLER FOR AFVIKLING:
ORIENTERINGSRIDT:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2C4nvRP

868.10. REGLER FOR AFVIKLING:
PARKOUR:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/34g4XKI
868.11. REGLER FOR AFVIKLING:
MILJØ:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2NpPbWJ
868.12. REGLER FOR AFVIKLING:
ACTION-PARKOUR:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/33f7xQM
868.13. REGLER FOR AFVIKLING:
LEGE UDEN HEST:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2JwY13V
868.14. REGLER FOR AFVIKLING:
LEGE I UNDERVISNINGEN:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2N3uMYA
868.15. REGLER FOR AFVIKLING:
HESTEFODBOLD:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/34kEMCm
868.17. REGLER FOR AFVIKLING:
LONGERIDNING:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/31Zh9hq
868.18. REGLER FOR AFVIKLING:
RINGRIDNING:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2qVRHfH
868.19. REGLER FOR AFVIKLING:
KÆPHEST:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/2psRC2Q
868.20. REGLER FOR AFVIKLING:
DRF ELEVSKOLE CUP:
Se regler for afvikling her: http://bit.ly/346C9EF
869.

PRÆMIERING
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869.1.

PLACERING:
Står beskrevet i Regler for afvikling under hver aktivitet: http://bit.ly/2ppcLus

869.2.

SLØJFER:
Der må gerne anvendes anden farve rosetter i bredde klasser.
Ved breddestævner må der gerne gives diplomer i stedet for rosetter.

869.3.

DOTERINGER:
Der gives ikke dotering i breddeklasser.

VII RESULTATER
870.

RESULTATREGISTRERING:
Se Fælles Bestemmelser
DRF ELEVSKOLE CUP: Resultater fra stævner, der er en del af DRF´s Elevskole cup, skal
indsendes til DRF Breddeaktivitetsudvalg via indberetnings link senest 3 hverdage efter
stævnet: http://bit.ly/2pzpOd8
DRF BREDDE CUP: Resultater fra stævner, der er en del af DRF´s Bredde-cups (Ponygames
par cup, Action-parkour cup og Pas de deux cup), skal indsendes til DRF
Breddeaktivitetsudvalg via indberetnings link senest 3 hverdage efter stævnet:
http://bit.ly/2OAsmAq

871. –
879.

RESERVERET

VIII AFVIGELSER, PROTESTER & SANKTIONER
880.

PROTESTER
Protester i forbindelse med afholdelse af DRF Elevskole Cup, indsendes til DRF´s
Breddeaktivitetsudvalg via dette link: http://bit.ly/2qtQFHW
Protester i forbindelse med afholdelse af DRF Bredde Cups (Ponygames par cup, Actionparkour cup, Pas de deux cup) og DRF´s Bredde-mesterskaber, indsendes til DRF´s
Breddeaktivitetsudvalg via dette link: http://bit.ly/2D11dRF

881. – RESERVERET
889.
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IX MESTERSKAB, BREDDE CUP, ELEVSKOLE CUP,
DISTRIKTSMESTERSKAB, HTW
890.

DANSK RIDE FORBUNDS BREDDE-MESTERSKABER:
Hvert år afholdes der mesterskaber for landsdel ØST og landsdels NORD/SYD
Arrangeret af Dansk Ride Forbund Breddeaktivitetsudvalg.
Se regler her: http://bit.ly/2CXgva9

891.

DRF BREDDE CUP:
Arrangeres af Dansk Ride Forbunds Breddeaktivitetsudvalg
Se regler her: http://bit.ly/2OAsmAq

892.

DRF ELEVSKOLECUP
Elevskole Cup arrangeres af Dansk Ride Forbunds Breddeaktivitetsudvalg.
Se regler her: http://bit.ly/346C9EF

893.

DISTRIKTSMESTERSKABER
Hvert distrikt kan kåre en distriktsmester i de forskellige discipliner indenfor breddeaktiviteter.
Dette gøres ved at afholde et mesterskab stævne eller ved at kåre vinderen af DRF´s BreddeCups.

894.

HTW- HESTE TEAMWORK
Heste Teamwork er en sjov og udfordrende konkurrenceform hvor alle kan deltage.
Rytteren skal kunne håndtere hesten i alle situationer.
Den vigtigste regel ved Heste Teamwork er, at de deltagende ryttere og ponyer/heste altid
skal have det sjovt.
Heste Teamwork består af 2 eller flere aktiviteter.
Der kan der vælges blandt nedenstående breddeaktiviteter:
• Leg uden hest
• Ponygames
• Stilstafetspringning
• Hestefodbold
• Pas de Deux
• Ringridning
• Kæphest
• Kvadrille
• Parkour
• Miljø
• Orienteringsridt
• Action-parkour

895.899.
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