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R e t n i n g s li n i e r f o r et i sk k o r r e k t a n v e n d e l se a f h e s t en t i l
r i d e sp o rt
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
701.

INTRODUKTION
INTRODUKTION OG FORMÅL

701.1. Mål og generelle principper for TREC
TREC er en konkurrence, der har til formål at belønne en ekvipages evne til at udføre forskellige
opgaver (hvoraf nogle ikke har med ridning at gøre, fx kortlæsning) fremfor en enkelt disciplin.
TREC består af tre ”faser”: POR, MA og PTV (se nedenfor).
Formålet med orienteringsfasen (POR) er at vise, at rytteren kan orientere sig i terrænet efter
kort, samt ride efter den fastsatte hastighed for hver etape.
Formålet med gangartsfasen (MA) er at vise, at hesten i naturen kan rides i en rolig, langsom galop
og dernæst i en hurtig skridt. Afvikles på en opmærket bane og begge gangarter rides på tid.
Formålet med forhindringsfasen (PTV) er at vise den højeste grad af ridelighed og samarbejdsvilje,
som naturridningen krævet af hest og rytter. Hesten skal vise tillid, mod, håndterbarhed, balance
og være ”sikker på benene”. Rytterne skal bruge hjælperne korrekt og vise kendskab til forcering af
forhindringer i naturen. Afvikles på terrænbane, fold, skov, dressurbane eller lignende. Fasen rides
på tid.
701.2. FITE
FITE er den Internationale Hesteturismes Hovedorganisation (Féderation Internationale de Tourism
Equestre), som blev stiftet i 1975 og har blandt sine fokusområder regelmenter for TREC ridning og
TREC kørsel. FITE’s Reglement for TREC (ridning) danner grundlag for Dansk Ride Forbunds TREC
reglement, der omfatter alle sværhedsgrader.
701.3. Forkortelser
Forkortelse
TREC
POR
MA
PTV
FITE

Betydning
Techniques de Randonnee Equestre de
Competition
Parcours d’Orientation et de
Régularité
Maîtrise des Allures
Parcours en Terrain Varié
Féderation Internationale de Tourism
Equstre
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702.

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

703.

GYLDIGHED
Dette reglementet træder i kraft d. 1. april 2020. Alle tidligere udgaver er ugyldige.

704.

BEFØJELSER
Se Fælles Bestemmelser.

705.

REDAKTION
Se Fælles Bestemmelser.

706.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Se Fælles Bestemmelser.

707.

- 709. RESERVERET
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I

HESTE OG PONYER

710. ETIK OG VELFÆRD
Se også Fælles Bestemmelser.
710.1. Halthed, sygdom og misrøgt
Se Fælles bestemmelser
710.2. Blod og mærker på hesten/ponyen
Hesten/ponyen må ikke have blod og/eller mærker efter misbrug på sig hverken før, under eller
efter konkurrencerne. Se også Fælles Bestemmelser pkt. 10.2 for sanktioner.
Da der ved ridning i naturen kan opstå overfladiske skrammer, skal disse bedømmes af
overdommer/dyrlæge, der bestemmer om hesten/ponyen må fortsætte i konkurrencen.
Overdommers/dyrlæges beslutning er inappelabel.
710.3. Straf / Forstærkning
Straf må ikke benyttes og defineres som overdreven brug af pisk, tøjle eller sporer. Se også Fælles
Bestemmelser pkt. 10.3 for sanktioner.
Forstærkning er tilladt, 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. Overdreven udført forstærkning = straf, se
ovenfor
710.4. Dyrlægekontrol
Obligatorisk fra klasse T30.
Stævnearrangøren kan ved lavere stævneniveauer tilbyde dyrlægekontrol. Dette skal fremgå af
propositionerne. Se bilag 3.
710.5. Alder
Hestens alder
Fra 1. maj i det år, hvor hesten fylder 4 år
5 år
6 år
Klasser/sværhedsgrader fremgår af § 750
711.

SMITSOMME SYGDOMME
Se Fælles Bestemmelser.
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712.

DOPING OG MEDICINERING
Se Fælles Bestemmelser.

713.

HESTENS/PONYENS YDEEVNE
Efter ankomst til stævnepladsen må hesten kun rides af rytteren selv.
Heste må starte én klasse pr. stævne og fra T20 max. ét stævne i en 5-dages periode, stævner i
andre discipliner indkluderet. For T00 tillades dog to starter i samme klasse ved samme stævne,
med to forskellige ryttere.
Ved stævner med kun PTV og/eller MA må hesten startes af maksimalt to forskellige ryttere i to
forskellige klasser per stævne og hver rytter må maksimalt starte fire heste per dag.
I klasser udskrevet som ”sløjfeklasser” (se Fælles bestemmelser § 51.1), hvor der udelukkende
bedømmes gennemført, må en ekvipage starte 2 gange i samme klasse.

714.

FORSIKRING
Se Fælles Bestemmelser.

715.

TRANSPORT OG OPSTALDNING
Se Fælles Bestemmelser.

716.

FORMALIA – VACCINATION OG
KONKURRENCEHESTEREGISTRERING
Se Fælles Bestemmelser.

717.

PONYER OG PONYMÅLING
Der skelnes ikke mellem heste og ponyer. Ponyer regnes således for det samme som en hest, og
benævnes uanset højde som ”hesten”. Der kan i forbindelse med stævnestart foretages
kontrolmåling af den af rytteren oplyste højde på hesten.

718.

OPKLASNING OG NEDKLASNING
Benyttes ikke i TREC.

719.

HESTENS UDSTYR
Der må udskiftes udstyr mellem faserne. Ved udstyr skal forstås sadel, bid/trense og tøjler.
Anvendes der sadeltaske under POR fasen er det tilladt at afmontere disse til MA fasen og PTV
fasen. Benbeskyttelse må skiftes/fjernes/påføres afhængigt af fasen, se 719.4.

719.1. Reklamer, logo, sponsorater og flag
Se også fælles bestemmelser.
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På hestens/ponyens sadelunderlag må der bæres logo – max. 200 cm2 pr. side. Det er tilladt at
benytte begge sider.
719.2. Udstyr placeret på hestens hoved og hals
Hesten skal under hele stævnet bære nummer, der er placeret på venstre side af enten trensen
eller grimen.
Trense/hovedtøj: Obligatorisk, men fri optømning. Bidløs trense fx hackamore, sidepull og
ridegrime er tilladt.
Tøjler: Obligatorisk. Der må kun benyttes én tøjle, der skal være fastgjort til biddet/bidløs
optømning (kandar er således ikke tilladt). Alle typer tøjler er som udgangspunkt tilladt, dog ikke
tøjler med loops/lommer/løkker, der kan hænge fast. Deltastrop kan anvendes ligesom uvægtede
westerntøjler er tilladte.
Bid: Alle bid er som udgangspunkt tilladt. Dog ikke bid, der kan skade hesten, fx bid af wire eller
kæde.
Næsebånd: Alle næsebånd tilladt (det er også tilladt at ride uden).
Se desuden Fælles Bestemmelser pkt. 19.
Trensetilbehør: Trykfordelende pads til trenser og hjælpetøjler (lammeskind, gele osv.), bidskiver
og pandebånd er tilladt uden begrænsninger.
Hjælpetøjler: Freejump, ringmartingal og cordeo (dog ikke som eneste optømning da der jf. ovenfor
er påkrævet trense) er tilladt, alle andre former for hjælpetøjler er forbudt.
Insekt- og solbeskyttelse: Alle former for insekt- og solbeskyttelse er tilladt i orienteringsfasen
(POR).
719.3. Udstyr placeret på hestens ryg og bryst
Dækken: Tilladt, hvis beregnet til ridebrug.
Sadel: Obligatorisk, damesadel ikke tilladt.
Fortøj: Tilladt.
Gjord: Alle former for gjord er tilladt.
Underlag og trykfordelende pads: Tilladt, ingen begrænsninger.
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Stigremme: Obligatoriske. Skal være fastgjort i sikkerhedslås på sadlen. Alternativt skal der
anvendes sikkerhedsstigbøjler.
Stigbøjler: Obligatoriske. Hvis rytterens fodtøj ikke har en skarpt markeret hæl, skal
sikkerhedsbøjler, der slipper rytterens fod ved fald, anvendes. En sikkerhedsbøjle er en stigbøjle,
der ikke har en lukket jernbøjle. Sikkerhedsbur gør bøjlen til en sikkerhedsbøjle.
Halerem: Tilladt.
719.4. Udstyr placeret på hestens ben
Benbeskyttelse: Tilladt. Må ikke kunne skade hesten.
Der må gerne anvendes forskellige typer benbeskyttelse i de forskellige faser.
Sko: Eventuelle sko skal være ubeskadigede og ligge fast. Hvis hesten krydser mållinjen uden en
eller flere sko, og der ikke er påsat boot som erstatning, skal hesten fra klasse T30 udgå. Har
hesten tabt en eller flere sko under POR fasen, skal skoen(e) pålægges eller erstattes af boots
inden start af MA og/eller PTV.
Boots/gummihestesko: Boots er tilladt alene eller som supplement. Hesten kan fremstilles i en
eventuel dyrlægekontrol med boots, men dyrlægen kan forlange dem fjernet ved inspektion af
hoven.
719.5. POR Udstyr
Til POR-fasen skal ekvipagen medbringe al nødvendigt udstyr til hele dagen – se bilag 1 for
påkrævet udstyr i hver enkelt sværhedsgrad.
Det påkrævede udstyr kan checkes når som helst under POR fasen. Kontrolkortet skal kunne
fremvises ved alle EKP’er og PP’er under POR fasen. Såfremt kontrolkortet ikke kan fremvises,
tildeles ekvipagen point svarende til dårligste andet resultat i POR fasen minus 50 point.
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II

RYTTEREN

720.

ETIK OG VÆRDIER
Se Fælles Bestemmelser.

721.

DOPING, RUSMIDLER OG MEDICINERING
Se Fælles Bestemmelser.

722.

HVEM KAN DELTAGE I TREC STÆVNER
Se Fælles Bestemmelser.
Pararyttere: Der er åbent for deltagelse i alle klasser af klassificerende pararyttere, uanset
type/grad af handicap, samt af hvilke hjælpemidler der evt. måtte benyttes. Testkort skal fremvises
på forlangende.

723.

RYTTERLICENS
Se Fælles Bestemmelser.

724.

ALDER OG VÆGT
Se Fælles Bestemmelser.

724.1. Alder
Ved TREC stævner gælder følgende alderskrav:
Rytters
Betegnelse
Klasser (se 750)
alder
0-16 år
Child
T00-T25.
14-18 år
Junior (jfr FITE) T00-T35. Juniorryttere skal ride POR i par med anden
junior.
16-21 år
Young rider**
Alle. Dog skal klasser udelukkende for young riders
udskrives med kortere POR (max 35 km) og
forhindringer skal overholde young rider
begrænsningerne
+22 år
Senior
Alle
** En rytters alder gælder for et helt kalenderår, dvs. hvis man er født d. 15/6-2001 er man 16 år d.
1/1 - 31/12-2017.
Hvis ridtet gennemføres helt eller delvis på offentlig vej, gælder færdselslovens bestemmelser,
såfremt disse angiver aldersgrænser.
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725.

BEKLÆDNING OG UDSTYR

725.1. Sikkerhedsudstyr
Se beskrivelse af DRF godkendte standarder på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
Godkendt ridehjelm: Obligatorisk
Godkendt Level 3 sikkerhedsvest: Obligatorisk i alle faser til og med hele det år, hvori man fylder 18
år. Godkendt Level 3 sikkerhedsvest er obligatorisk for alle i PTV-fasen fra klasse T20, dog kan
stævnearrangøren i propositionerne kræve sikkerhedsvest i alle udskrevne klasser.
Telefoner og andet medbragt elektronisk udstyr, GPS, walkie-talkie osv., skal oplyses til dommerne
inden starten af POR-fasen ved indgangen til maproom og en evt. telefon skal under ridtet befinde
sig på rytteren. Udstyret forsegles af officials og udleveres til rytteren. Denne forsegling kan
kontrolleres ved alle EKP´er. Er forseglingen brudt, udgår ekvipagen/holdet, med mindre
forseglingen er brudt af sikkerhedsmæssige årsager.
725.2. Reklamer, logo, sponsorater og flag
Se også Fælles Bestemmelser.
På ærmet af rytterens jakke (eller anden tilsvarende beklædning på overkroppen) og på bukserne
må der bæres logo max. 200 cm2
725.3. Beklædningsgenstande på rytterens overdel
Påklædningen: Valgfri, men der skal bæres enten T-shirt, poloshirt eller skjorte (alle varianter med
korte eller lange ærmer).
725.4. Nummervest
Nummervest er obligatorisk i MA og PTV faserne. På bryst og ryg bæres et nummer, som tydeligt
kan læses på mindst 30 meters afstand (kan i de fleste tilfælde lånes af stævnearrangør). Ved langt
hår er det rytterens ansvar at opsætte håret, så nummervesten kan ses bagfra.
Fra T20 skal rytteren selv medbringe nummervest, hvori der kan placeres et nummer af A4størrelse for og bag.
725.5. Beklædningsgenstande på rytterens underdel
Påklædning: Valgfri, men lange bukser skal anvendes.
Fodtøj: Ridestøvler eller andet egnet fodtøj. Hvis der rides med korte støvler, skal der rides med
jodhpurs-bukser eller leggings. Hvis der benyttes fodtøj uden en skarpt markeret hæl på min. 12
mm, skal sikkerhedsbøjler anvendes.
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Medical Card: Obligatorisk fra T20. Skal bæres synligt fx på venstre læg eller arm. Kan downloades
under punktet ”blanketter” på www.rideforbund.dk.
725.6. Sporer og pisk
Sporer: Ikke tilladt i klasse T00 - T15. Valgfrit fra klasse T20. Sporer må max. være 3 cm og skal
være afrundede, må ikke kunne skade hesten og dornen skal vende nedad.
Sporer er ikke tilladt for Children-ryttere.
Pisk: Valgfrit at ride med pisk, og det er ikke et krav, at pisk anvendes til alle faser. Rides der med
pisk, må længden af pisken max. være 75 cm til POR og PTV faserne og 120 cm til MA fasen.
725.7. Påklædning TREC hjælpere og forhindringsdommere
Kun lukket fodtøj er tilladt.
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III

OFFICIALS

730.

OFFICIALTYPER
Teknisk Delegeret (TD) = Overdommer (OD)
D og C TREC dommere
POR Banedesigner
PTV Banedesigner
Læge, dyrlæge, smed:
Stævnearrangøren skal oplyse telefonnumre på læge, dyrlæge og smed.
Ved stævner, hvor POR fasen indgår, skal der fra klasse T30 være tilknyttet stævnesmed på
tilkaldevagt til stævnet. Hvis der ikke benyttes stævnesmed, så skal dette tydeligt fremgå.
Deltagerne er berettiget til at framelde en tilmeldt klasse og få det fulde indskud tilbage, hvis
oplysningerne om manglende stævnesmed først fremgår efter sidste tilmeldingsfrist.

731.

AUTORISATION
Dansk Ride Forbund autoriserer dommere og overdommere/TD til TREC og fastsætter
kvalifikationskrav herfor. Der skal være en overdommer (OD) ved alle stævner. Undtaget er
stævner, hvor kun en eller to faser udskrives. Overdommere tildeles til stævnerne af TREC
Udvalget.

732.

FUNKTIONSOMRÅDER

732.1. Overdommer/TD´s funktionsområde
Overdommeren er stævnets øverst myndighed og er formand for stævnejuryen. Overdommeren
har ingen andre opgaver under stævnet eks. bedømmelse af forhindringer. Overdommeren sikrer
retfærdig gennemførelse af stævnet ved at sikre nedenstående forhold:
• Være til stede ved dyrlægekontroller
• Godkendelse af POR ruter, kort og evt. nødvendige markeringer. Stævnearrangøren skal
udlevere kopi af masterkort med indtegnede etapekontrolposter og passageposter samt
etapehastigheder. Overdommeren kan bede om at få forevist hele eller dele af POR ruten. For
T30 og T40, skal overdommeren følge de internationale retningslinier ved at ride ruten eller
udnævne en repræsentant til at ride ruten på sine vegne. Overdommeren kan ændre ruten eller
placering af etapekontrolpost, EKP og passagepost, PP. Det er overdommerens opmåling af
ruten, ud fra det officielle kort, som er rutens korrekte længde.
• Godkendelse af PTV forhindringernes opbygning samt baneskitse. Hvis udformningen af en eller
flere forhindringer ses at kunne medføre spørgsmål om forhindringens bedømmelse, skal
overdommeren pålægge arrangøren at sørge for ensartet information til alle ryttere. Hertil
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•
•
•
•
•

regnes kommentar på baneskitse, opslag ved PTV banens start, m.m. Overdommeren kan ændre
tempo for PTV-fasen.
Godkendelse af stævnearrangørens instrukser til dommere og hjælpere. Det anbefales, at alle
POR fasens dommere/hjælpere instrueres samlet, og alle PTV fasens dommere/hjælpere
instrueres både samlet (fx om voltereglen) og individuelt om hver enkelt forhindring. Herunder
sikre, at alle forhindringsdommere er klar over, at der ikke må kommunikeres om
forhindringsbedømmelserne med ryttere. Se på www.rideforbund.dk for information til
dommerne.
Godkendelse af MA banen, antallet af dommere samt tidtagning. Kontrollere, at alle dommere er
klar over, hvordan de skal bedømme og markere fejl.
Bistå stævnesekretariatet med spotcheck af hestens vaccinationer, udstyrscheck, m.m.
Bistå stævnesekretariatet med kontrol af resultatindtastniger.
Forestå stævnejuryens behandling af evt. indkomne klager.
Hvis der ikke er en stævnedyrlæge, vurderer OD efter bedste overbevisning, om en hests
skrammer/skader skal medføre, at den skal udgå af konkurrencen.
Hvis en rytter og /eller en hest anses for fysisk ude af stand til at gennemføre en fase, kan
dommerne i samråd med overdommeren stoppe ekvipagen.
Ovenstående liste er ikke udtømmende.

732.2. D- og C-dommers funtionsområder
En dommer kan bemande POR etapekontrolposter og passagepunker, fungere som MA dommer og
som PTV forhindringsdommer. Dommerne dømmer i henhold til reglementets bestemmelser og
stævnearrangørens anvisninger, som er godkendt af stævnets overdommer. I tvivlstilfælde
kontakter forhindringsdommeren overdommeren for yderligere information om bedømmelser.
Dommeren må ikke oplyse bedømmelsesresultater til ryttere eller andre ikkeofficials/stævneledelse undtagen ved særarrangementer, hvor det er angivet i stævnets
propositioner, at bedømmelsesresultaterne er offentlige. En dommerbedømmelse er også ved disse
særarrangementer inappelabel.
732.3. Banedesigners (POR + PTV) funktionsområde
Reserveret.
732.4 TREC TD
se 732.1
733.

SKATTEFRI GODTGØRELSE TIL OFFICIALS
Overdommer / Teknisk delegeret modtager skattefri godtgørelse for officials, se Fælles
Bestemmelser.
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734.

OFFICIALS VIRKE VED STÆVNER
Der skal være en overdommer ved alle stævner med alle 3 faser.
Principielt bør overdommeren ikke pålægges funktionstid på mere end 10 timer per stævnedag eller
maksimalt 50 starter (hvis alle 3 faser afvikles på én dag) / 75 starter (hvis faserne afvikles over
2 dage). Se også pkt. 732 for krav til Overdommer. For yderligere krav til dommere, se pkt. 753 for
MA fasens dommerkrav og pkt. 754 for PTV fasens dommerkrav.

735.

– 739. RESERVERET
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IV

KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG
UDELUKKELSESKRITERIER

740.

GENERELT
Se Fælles Bestemmelser.

741.

KVALIFIKATIONSKRAV
Klasse
T00
T0-T5
T10-T15
T20-T25
T30-T35
T40

Rytter/Hest
Åben for alle
Åben for alle
Åben for alle
Åben for alle
Min. en gennemført T20/T25 i kvalifikationsperioden
Min. en gennemført T30/T35 i kvalifikationsperioden

Ryttere, der har gennemført klasser registreret i det internationale forbund FITE, opfylder
ovenstående krav.
Enhver klasse, uanset stævnekategori, der afvikles efter Dansk Ride Forbunds reglement og
bedømmes af en autoriseret dommer, samt udenlandske klasser, der afvikles på en måde, der gør
dem sammenlignelige med danske klasser, kan give startberettigelse.
Ved start i udlandet skal danske ekvipager opfylde kvalifikationskravene i det pågældende land,
samt kvalifikationskravene til tilsvarende danske ridt.
Ryttere, som ikke er kvalificeret jf. ovenstående, kan ansøge TREC Udvalget om ekstraordinært at
deltage i stævner, der afvikles efter FITEs regler.
742.

KATEGORISERINGER
Reserveret.
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743.

UDELUKKELSESKRITERIER / OUT-REGLER
Klasse
T00
T0-T5
T10
T15

T20
T25
T30
T35
T40

Udelukkelse
Eller
Ingen udelukkelse
Ingen udelukkelse
Vundet klassen 5 gange med min. 300 Eller er udklasset af T10 eller højere klasser
point og/eller været placeret i højere
klasse 5 gange med min. 300 point
Vundet klassen eller højere klasse 5 Eller er udklasset af T15 eller højere klasser
gange med min. 300 point
Vundet klassen eller højere klasse 5 Eller er udklasset af T20
gange med min. 300 point
Vundet klasse T30 eller højere klasse Gennemført klasse svarende til T30 eller højere
3 gange med minimum 200 point, se i udlandet 3 gange med minimum 200 point, se
også §764 for oprettelse af afdeling af også §764 for oprettelse af afdeling af OUT´ede
OUT´ede ekvipager
ekvipager
Ingen OUT
Ingen OUT
Ingen OUT
Ingen OUT
Ingen OUT
Ingen OUT
Ingen OUT
Ingen OUT

Ekvipager, der i kvalifikationsperioden har opnået resultater jvf. ovenstående, der udelukker den fra
start i klasse T00-T15, må gerne ride med ”til bedømmelse” og betaler normalt indskud, men er
uden for placeringsudregningerne. Der kan i et stævnes propositioner angives skærpede
udelukkelser, både hvad angår kvalifikationer og udelukkelser, dog ikke for DRF Cup klasser.
OUT bestemmelserne gælder også efter placeringer i par- og holdkonkurrencer.
744.

– 749. RESERVERET
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V

KLASSER OG FORDRINGER

750.

SVÆRHEDSGRADER

Sværhedsgrad

POR

0

Klasse

T00*

Længde (km)
Tid i maproom

1 - 3* 3 - 5*

Etape tempo
(km/t)

T5
510*

2

3

4

5

6

7

T10

T15

T20
20 25

T25

T30

T35

T40**

10 - 15 15 - 20

25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45

0 - 10

(min)

Tempo (km/t)

T0

1

uden
tid
uden
tid

20

5-8

6-8

7-8

8-9

5-9

5-9

5 -10

6 - 12

MA
Min. Længde (m)
Antal
forhindringer

100
5

100
8

150

8

12

16

70 - 80

80 100

(min)

PTV
40 - 60

Springhøjde (cm)
Tempo (km/t)

uden
tid

4-7

60 - 70
6-7

7-8

8

80 -90
10

100 110
12

*T00: mulighed for trækker, dommerhjælp ved udførelse af forhindringer, etc, herunder mulighed
for klasser med hest for hånd uden rytter. I klasser udskrevet med disse muligheder, kan
springhøjden nedsættes til min. 20 cm
T00-T5: mulighed for kun én etape, markeret rute, udleveret kort/fortegnet kort.
** T40: Stævnearrangører kan ved 1-dages stævner med udskrevne T20 eller T25 klasse udskrive
klassen T40 SHORT, hvor sværhedsgraden i POR skal svare til T40, mens sværhedsgraden i MA og
PTV skal svare til stævnets højeste klasse. Dele af POR kan have sammenfald med T20/T25 POR
men der skal være tydelig forskel i sværhedsgrad.
Fra klasse T30 skal klasserne gå over to dage.
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751.

POINTGIVNING PER FASE
POR fasen……………………………………………………………………………………………….240 point
MA fasen……………..………………………………………………………………..………………….60 point
PTV fasen, 10 p/forhindring, max …………………………………..……………………160 point
Maximalt opnåelige point……………………….…………………………………….……….460 point

752.

ORIENTERINGSFASEN (POR)
Formålet med orienteringsfasen (POR) er at vise, at rytteren kan orientere sig i terrænet efter
kort samt ride efter den fastsatte hastighed for hver etape.
POR fasens første etape begynder ved startlinjen (udgang fra maproom) og strækker sig til den
første Etapekontrolpost (EKP). Herefter rides fra EKP til EKP, slutteligt fra EKP til mål.
Etapekontrolposternes og måls placering er ikke kendt af rytterne.
Under POR-fasen må rytterne kun medbringe det kort, der er udleveret af stævnearrangøren.

752.1 Rutens sværhedsgrad og krav til udstyr
POR udstyr medbringes i henhold til bilag 1. Der skal medbringes forskelligt udstyr afhængigt af
klassens sværhedsgrad. Hver rytter skal inden start udfylde et kontrolkort med bl.a. oplysninger
om hestens skoning. Dette kontrolkort skal medbringes under POR fasen og udfyldes af officials
ved EKP´er og PP´er. Kortet afleveres ved POR fasens mållinje og bruges bl.a. til udregning af
strafpoint jf. 752.4. Detaljer om ruterne og deres sværhedsgrad ses i bilag 2.
For POR fasen gælder, at første ekvipages starttidspunkt ikke må være før solopgang, og at POR
fasens idealtid skal beregnes således, at sidste ekvipage kan passere mållinjen inden solnedgang.
Enhver hjælp er forbudt, medmindre der foreligger en farlig situation for den deltagende rytter
eller hest.
Mundtlig kommunikation mellem deltagere i POR fasen anses ikke som hjælp til at finde rideruten,
se også 768.3.
752.2 Tempi for POR etaper (Se skema 750)
For hver ekvipage udregnes strafpoint, som forskellen mellem den udregnede ideale etapetid og
den aktuelle ridetid på hver etape. Alene stævnearrangørens udregnede etapetid er gyldig. Der
regnes i hele minutter, (sekunderne slettes), se afsnit om strafpoint for POR fasen.
De fastsatte etapehastigheder:
• Angives ved opslag i maproom for etape 1 og tydeligt på alle følgende EKP´er.
• Er forskellig for to på hinanden følgende etaper.
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752.3 Maproom
20 minutter inden rytterens starttid på POR fasen går denne i maproom, hvor ruten forevises på
kort i skala 1:25.000.
Hver deltager optegner ruten på et tilsvarende udleveret kort. Rytteren skal blive i maproom i hele
perioden. I T00-T0-T5 kan der udleveres kort med helt eller delvist indtegnet rute i sekretariatet og
dermed kan maproom med selvoptegning kort evt. udelades.
752.4 Start
Udgangen fra maproom udgør samtidig start for POR fasen og er derfor markeret med rødt og
hvidt flag.
752.5 Etapekontrolposter (EKP)
En EKP er altid bemandet. Ankomt til en EKP defineres ved passage af hestens første forben
gennem etapens mållinje. Hvis POR rides i hold/par, er det sidstankomne hests forben, der
definerer ankomsttiden.
Den korrekte ridevej til en EKP markeres med et rødt og et hvidt flag, som dommeren kan se.
Flagene placeres max. 100 m fra posten og bør ikke være synlige for rytteren, således at denne
ikke kan bruge flagene til at finde den korrekte ridevej. Hvis POR rides i hold/par og en eller flere
ryttere komme fra forkert ridevej, tildeles alle ryttere i parret/holdet strafpoint for forkert
rideretning
Når en etapekontrolpost er synlig for en rytter, må denne ikke afvige fra sin rideretning eller
stoppe, men tempo/gangartsskift er tilladt.
Et hvil på 5-10 minutter skal indlægges af stævnearrangøren ved alle etapekontrolposter. Hvis der
indgår dyrlægekontrol, skal hvilet totalt udgøre 15 minutter.
Officials skal kontrollere hestens sko ved ankomst til en EKP.
Ved disse etapekontrolposter skal officials sende ekvipagerne afsted igen i henhold til
startintervallet fra maproom.
Officials må øge hviletiderne, hvis omstændighederne påbyder dette, for at undgå at rytterne
mødes på ruten. Hviletiden er neutral for ekvipagen og påvirker ikke pointbedømmelsen, idet den
samlede hviletid påføres rytterens kontrolkort.
752.6 Passageposter (PP)
En Passagepost kan være enten bemandet eller ubemandet og indlægges på ruten af PORdesigneren.
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Rytterne skal kun kortvarigt stoppe ved disse passageposter udelukkende for at bekræfte deres
passage. Passageposten skal derfor indeholde en af flg.:
• Markering i kontrolkort (bemandet PP) og på dommerens kontrolliste
• Orienteringsløbsmarkør (ubemandet PP)
• Enhver anden metode som rytterne bliver gjort bekendt med inden POR fasens start
Når der er forskellige ruter under stævnet, er brugen af passageposter stærkt tilrådelig. De kan
ikke bruges til at genoprette tidsinterval mellem rytterne.
Den korrekte ridevej til en bemandet PP markeres med et rødt og et hvidt flag, som dommeren kan
se. Flagene placeres max. 100 m fra posten og bør ikke være synlige for rytteren, således at denne
ikke kan bruge flagene til at finde den korrekte ridevej. Hvis POR rides i hold/par, er det
sidstankomne hests forben, der definerer ankomsttiden. Hvis POR rides i hold/par og en eller flere
ryttere komme fra forkert ridevej, tildeles alle ryttere i parret/holdet strafpoint for forkert
rideretning
752.7 POR fasens mål
Rytterne oplyses ikke om, hvor eller hvornår på ruten mål findes. Kontrolkortet afleveres. Fra T30
oplyses om tid og sted for dyrelægekontrol.
752.8 POR fasens slutpunkt
Placering er oplyst til rytterne, og skal være placeret ved maproom eller ved opstaldningsområdet.
Hvis ekvipagen ikke passerer mål, kan tidspunktet for ankomst til slutpunktet bruges til at undgå
diskvalifikation af rytteren, da man med slutpunktet kan foretage beregning af pointgivning for POR
fasen.
Det er rytterens ansvar at sørge for aflevering og derved muliggøre tidspåtegning af kontrolkortet
ved POR-fasens slutpunkt, hvis kontrolkortet ikke er afleveret ved mål.
752.9 Strafpoint i POR fasen
POR fasen bedømmes ved fradrag af strafpoint de maximale 240 point, som tildeles hver rytter ved
start. Det endelige resultat kan være negativt.
Strafpoint
Tid

Antallet af strafpoint
• 1 strafpoint per minut for tidligt eller sent i forhold til
stævnearrangørens udregnede tid. Tiden rundes ned til
nærmeste minut.
• Hvis der er frit rutevalg mellem to koordinat-EKP´er kan tiden
sættes til enten ideal eller maximal.
• Ved maximal tider indløber strafpoint kun ved overskridelse af
maximaltiden.
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Etape

Tabt hestesko
Dyrlæge (Fra
T30)
Intet kontrolkort

• 10 strafpoint for hvert stykke udstyr, der mangler ved kontrol
før/under/efter POR fasen (max 30 strafpoint) (se bilag 1) –
tabt sko bedømmes separat, se nedenfor.
• 30 strafpoint for anden ridevej end meddelt.
• 30 strafpoint for synligt kortopslag på en etape med
udelukkende kompas tilladt.
• 50 strafpoint for hver udeladt EKP. De to på hinanden
fortløbende etaper på hver side af den udeladte EKP regnes
herefter som én etape, der skal rides i det tempo, der er
angivet for den første etape. Alle PP’er på den sammenlagte
etape regnes for udeladt.
• 30 strafpoint for hver udeladt passagepost.
• 30 strafpoint for at ride gennem ikke-tilladt EKP/PP, som ikke
indgår i ruten for den pågældende klasse.
• 30 strafpoint for ikke at ride fremad mod en etape mållinje=
EKP. Gangartsskift er tilladt
• 1 strafpoint per hele minut ved overskridelse af starttid fra et
EKP. Fx vil en overskridelse af starttiden på 4’59” give 4
strafpoint. Den nye starttid samt strafpoint skal noteres på
kontrolkortet.
• 30 strafpoint for hver gang, en ekvipage bliver set ridende i
modstrid med stævnearrangørens anvisninger (fx forbud mod
trav på en sti)
• 10 strafpoint hvis en hest ankommer til en etapekontrolpost
med en tabt sko, hvor der ikke er monteret boot i stedet.
• 5 strafpoint for hver påbegyndt 5 minutter bestemt af
dyrlægen (se bilag 4).
• Ekvipagen opnår point for POR fasen svarende til dårligste
resultat blandt de øvrige ekvipager minus 50 point.

For hver enkelt etape udregnes strafpointene uafhængigt af de øvrige etaper.
752.10 Udregning af etapens idealtid:
Etapelængde x 60 : tempo
752.11 Udregning af tidsstrafpoint:
Hvis idealtiden er angivet til 55’:
Ved ridetid på præcis 54’59”, rundes der ned til minutangivelsen, der er 54’ og der uddeles derfor
1 strafpoint.
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Ved ridetid på præcis 55’ eller mellem 55’ og 55’ 59”, rundes der ned til minutangivelen, 55’, og der
uddeles derfor ingen strafpoint.
Ved ridetid på præcis 56’ eller 56’ 59”, rundes der ned til minutangivelsen,
56’, og der uddeles derfor 1 strafpoint.
753.

GANGARTSFASEN (MA)
Formålet med gangartsfasen (MA) er at vise, at hesten i naturen kan rides i en rolig, langsom galop
og dernæst i en hurtig skridt. Afvikles på en opmærket bane og begge gangarter rides på tid.
Hesten skal passere både startlinje og mållinje i den ønskede gangart. (I klasser t.o.m. klasse T1,
kan trav/tølt erstatte galop. Max. point for trav/tølt er 15 i stedet for 30 ved galop).
Der bedømmes to separate ridt:
• Først langsomst mulig galop på en nogenlunde jævn bane, 2-2,20 m bred og distance i
henhold til klassens propositioner. I klasserne T00-T15 skal MA banens længde angives i
propositionerne.
• Dernæst en hurtigst mulig skridt enten tilbage ad samme bane eller på en lige så lang og
bred bane parallelt med eller i fortsættelse af den første bane.
• Hvis banen er buet, fx rundt i kanten af en dressurbane, er det valgfrit for ryttteren, om
galoppen foregår på højre eller venstre volte. Er banen anlagt på buet sport, skal den være
symmetrisk.
Fra klasse T30 skal der anvendes elektronisk tidtagning.
Til MA-fasen skal anvendes minimum et antal dommere (inkl. Start- og Måldommer) svarende til
MA-banens længde divideret med 25. Dvs. 100 m minimum 4 dommere, ved 150 m minimum 6
dommere.
Alle dommere bedømmer hele ridtet, og hvis minimum to dommere noterer samme fejl indenfor
samme 50 meters sektion af banen (A/B/C), enten overtrædelse af banens sidelinje eller skift af
gangart (se nedenfor), bedømmes denne del af gangartsfasen til 0.
MA på 100 m har kun 2 sektioner á 50 m.
A

B

I begge ridt tildeles 0 point hvis:
• Hesten efter tre forsøg ikke har passeret startlinjen
• Hesten skifter gangart
• Hesten berører eller overtræder banens sidemarkering
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• Ikke-korrekt galop vises (galop er 3- eller 4-taktet, hvor for- og bagben går til samme side
og skal indeholde et svævningsmoment) Der må gerne changeres fra højre til venstre galop
og omvendt under ridtet. Krydsgalop godkendes ikke.
• Ikke-korrekt skridt vises: Skridt er en 4-taktet gangart, hvor for- og bagben danner et ”V”.
Meget langsom tölt (som også er 4-taktet), godkendes ikke som skridt.
For udregning af tidsscore, se www.rideforbund.dk
754.

FORHINDRINGSFASEN (PTV)
Formålet med forhindringsfasen (PTV) er at vide den højeste grad af ridelighed og samarbejdsvilje,
som naturridningen kræver af hest og rytter. Hesten skal vise tillid, mod, håndterbarhed, balance
og være ”sikker på benene”. Rytterne skal bruge korrekte hjælpere og vise kendskab til forcering
af forhindringer i naturen. Afvikles på terrænbane, fold, skov, dressurbane eller lignende. Fasen
rides på tid.
PTV fasen udfordrer hest/rytter samarbejdet og består af en logisk rækkefølge af
opgaver/forhindringer, der alle er valgfrie at ride – se www.rideforbund.dk

754.1 Banegennemgang
Det skal være muligt for rytteren at gå på banen uden hest. Tidspunkt for banegennemgang og evt.
banelukning bestemmes af stævneledelsen og skal offentliggøres ved opslag.
I T20-T40 må første start på banen tidligst være 30 minutter efter banens lukning, hvis banen
lukkes for rytter til fods, i T00-T15 10 minutter.
754.2 Start- og mållinie
Startlinje og mållinje skal være afmærket med flag, rødt til højre, hvidt til venstre. Rytterne kan frit
vælge at ride eller føre hesten gennem start og/eller mål.
754.3 Generelt
PTV banen består af klassens og propositionernes foreskrevne antal forhindringer, enten
naturforhindringer eller opbyggede forhindringer, der illustrerer forhindringstyper fra naturen.
Forhindringernes dimensioner er angivet i klassernes sværhedsgrader (se 750) samt i
beskrivelsen af hver enkelt forhindring.
Gangart mellem forhindringerne vælges frit af rytteren.
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754.4 Banen
PTV baneskitsen skal være offentliggjort på konkurrencens første dag og må offentliggøres 24
timer inden stævnets start. Baneskitsen skal som minimum angive:
•
•
•
•

Start- og mållinje
Banens længe (Fra T30 minimum 1000 m)
Banens tempo jvf. propositionerne og maximalt tilladt tid
Forhindringerne, angivet ved nummer og navn. Nummeret angiver hvilken rækkefølge, de
skal rides i.

Det er ikke tilladt at angive tvungne passager.
754.5 Tempo
Tempo og fejlfri tid for banen skal senest offentliggøres ved banens åbning for banegennemgang.
Banedesigneren /overdommeren kan af hensyn til vejr eller baneforhold nedsætte tempoet.
754.6 Forhindringer
Forhindringerne til PTV-fasen må kun bestå af de gyldige forhindringer offentliggjort på
www.rideforbund.dk
754.6.1 Forhindringernes markering
Forhindringerne skal være mærket med numre fra 1-16 (afhængigt af antallet af forhindringer jvf.
skema i 750) sat på det røde flags markør. Rødt flag til højre, hvidt flag til venstre. Fra klasse T30
se FITEs forhindringsbeskrivelser og bedømmelsesark.
Både hest og rytter skal passere start- og mållinje for hver forhindring mellem flagene, og disse
linjer udgør en integreret del af hver forhindring.
754.6.2 Afstand mellem forhindringer
Der skal være minimum 6 meter (svarende til 1 galoptrin) mellem målflag for én forhindring og
startflag for næste forhindring.
754.7 Dommere
Hver forhindring bedømmes af en dommer. For klasse T00- T15 kan denne være udpeget af
stævnearrangøren, og skal sammen med stævnets overdommer gennemgå, hvorledes
forhindringen bedømmes. For klasse T20-T25 skal minimum ¼ af dommerne have gennemgået TREC
dommer kursus arrangeret af Dansk Ride Forbund. For klasse T30-T35-T40 skal minimum 1/3 af
dommerne være DRF TREC dommere.
Hvis der ikke er nok uddannede TREC dommere til at dække ovenstående, kan der af TREC Udvalget
evt. dispenseres herfor.
Side 26 af 41
w w w . r i d e f or b u n d .d k

TREC

2020

754.8 Bedømmelse
Forhindringer skal gennemføres i numerisk rækkefølge.
Hver forhindring kan maximalt give 10 point jvf. forhindringens bedømmelsesskema. I PTV fasen kan
der således maksimalt være en pointsum på 160 point. Hvis der trædes tilbage etc. (se
forhindringernes bedømmelsesark) mellem to forhindringer, tildeles ekvipagen 3 strafpoint som
effektivitetsfejl af dommeren ved den næste forhindring. Der gives maksimalt tre effektivitetsfejl
per forhindring. Ved tredie effektivitetsfejl tildeles bedømmelse 0 for forhindringen, og ekvipagen
skal fortsætte til næste forhindring.
Tre vægringer på samme forhindring medfører, at resultatet for denne forhindring bliver 0, men
ekvipagen udgår IKKE fra PTV’en.
I dobbeltspring (A/B) betyder en vægring, krydset spor eller ulydighed på anden del af
forhindringen, at begge dele af forhindringen skal rides igen.
Stop, stilstand og ændring af gangart straffes kun, hvis ekvipagen (hestens forben) har passeret en
forhindrings startlinje (mellem de to flag) og indtil hestens bagben har passeret mållinjen for
forhindringen. Det kan ikke gøres gældende ved forhindringer, hvor spring fra stilstand er tilladt.
Hvis en hest skifter gangart under passage af en forhindring med forskellige gangarter tilladt, skal
der – ud over straf i effektivitet – gives gangartspoint for langsomste gangart i gangsartkolonnen.
Hvis en ekvipage rider så langsomt, at den indhentes af én eller flere bagfra kommende ekvipager,
stoppes den langsomme ekvipage af førstkomne forhindringsdommer, således at den/de hurtigere
ekvipager kan passere.
Hvis der opstår forsinkelse/ventetid på grund af fx uheld eller ventetid ved en forhindring, noterer
forhindringsdommeren ventetid for den stoppede ekvipage, og denne ventetid fratrækkes ekvipages
tid for gennemførelse PTV banen.

754.9 Tid
Maksimaltiden (banelængde x 60 : tempo) angives af banedesigneren og bekræftes af Overdommer.
Strafpoint for overskridelse af maksimal ridetid tildeles således:
• 1 strafpoint per påbegyndt 4 sekunder.
• Der kan højst tildeles 30 strafpoint pga. overskridelse af maksimal ridetid.
• Tidtagningen må kun stoppes, hvis overdommeren har bestemt det.
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Eksempel: Hvis idealtiden er 8’:
Hvis ekvipagens ridetid er 8’00” – 8’04” : 1 strafpoint
Hvis ekvipagens ridetid er 8’05” – 8’08” : 2 strafpoint, osv
754.10 Undladelse af forhindring
Rytteren har mulighed for at undlade en forhindring ved at:
• Stoppe
• Kontakte forhindringensdommer
• Meddele, at man ikke ønsker at ride forhindringen
Hvis disse tre punkter ikke følges, udgår ekvipagen fra hele PTV fasen.
754.11 Definitioner
Markant afvigelse fra banens linieføring: Hvis ekvipagen ikke rider i næsten direkte retning fra én
forhindring til den næste.
Refusering: Hesten må stoppe op og/eller træde et skridt til siden men ikke tilbage – bare et enkelt
skridt baglæns er en refusering. Et stop umiddelbart efterfulgt af et spring straffes ikke.
Hvis rytteren efter en refusering prøver igen uden at passere forhindringen, eller hvis (fra
sværhedsgrad 3) hesten vises forhindringen efter at være trådt tilbage, eller igen træder tilbage,
er det anden refusering, osv.
Vægring: Hvis hesten undgår at passere forhindringen på en sådan måde, at rytteren skal ride til
forhindringen igen.
Volte: = Krydset spor. Hvis hesten krydser sit spor under tilridning til en forhindring. Straffes ikke,
hvis det er en følge af straffet refusering eller vægring.
Styrt (ridning): Hvis hest og rytter er ufrivilligt adskilt, regnes det for styrt. Et styrt skal overværes
af en dommer og fasen (MA/PTV) skal registreres med 0 point for hele fasen.
Hest styrt: Hvis skulder eller baglår rører jorden eller læner sig op ad en forhindring.
Ved styrt og hests styrt skal ekvipagen udgå og rytteren skal trække hesten fra banen. Ekvipagen
må kun fortsætte i konkurrence efter godkendt undersøgelse af læge/dyrlæge eller ved
overdommers vurdering af styrtets karakter af bagatel, fx hvis rytteren glider af hesten og lander
stående med fat i hesten.
Overbalance når hesten føres: Hvis anden del af rytterens krop end foden rører jorden for at holde
balancen. Der noteres strafpoint for farlig metode.
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Fejlridning: Det giver 0 point for PTV fasen, men medfører ikke diskvalifikation:
• Ikke følger baneskitsen.
• Ikke rider forhindringerne i den angivne rækkefølge.
• Udelader en forhindring, uden at dette er meddelt forhindringsdommeren.
• Rider en forhindring, der ikke indgår i den pågældende klasse.
• Undlader at ride/føre korrekt over startlinjen eller mållinjen eller gennem en forhindring.
754.12 Hårdhændet håndtering af hest
I PTV fasen straffes enhver hårdhændet håndtering af hest med fem strafpoint. Ved 3 hårdhændet
håndtering af hesten diskvalificeres ekvipagen jf. punkt 768.3. Hårdhændet håndtering af hesten
kan defineres som alle handlinger, der ligger under grænsen for diskvalifikation (se 710.3):
• Flå/rykke/save hesten i munden
• Overdreven brug af pisk og sporer
• Pisken benyttes som straf for en hændelse
• Pisken benyttes til at give afløb for rytterens eller hjælperens temperament
• Tre eller flere slag med pisken per hændelse
• Etc.
755.

– 759. RESERVERET
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VI

STÆVNEAFVIKLING

760.

STÆVNETYPER
Se Fælles Bestemmelser.

761.

DANSKE STÆVNETYPER
Se Fælles Bestemmelser.

762.

FØR STÆVNET
Se Fælles Bestemmelser.

763.

TERMINER
Stævneterminer skal altid koordineres og godkendes af TREC udvalget. Stævner af national
betydning, fx DRF mesterskab, stævner med T30-T35-T40 klasser osv. kan prioriteres og tildeles
forud for almindelig stævnekoordinering. Stævneterminer vil altid fremgå på DRF Go!.

764.

PROPOSITIONER
Se også Fælles Bestemmelser.
Propositionerne til et stævne skal indeholde:
• Udskrevne klasser.
• Fordringer: For klasse T00-T15 oplyses MA banelængde.
• Tid, sted, anmeldelsesfrist, opstaldning, gebyrer for start og opstaldning, tidspunkt for et
eventuelt informationsmøde. Fra T30 indledende hestekontrol.
• Stævnets højeste klasse skal deles i to afdelinger, hvorved ekvipager, der ellers er OUT´ede
i henhold til §743 får mulighed for at ride i konkurrence mod hinanden. Hvis der kun
tilmeldes 1 ekvipage til denne afdeling, overføres ekvipagen til UFK (uden for konkurrence)
deltagelse i den OUT-omfattede afdeling.
Definitioner på klassetyper:
• Individuel klasse: Alle faser rides individuelt med individuelle placeringer i klassen.
• Par-klasse: Et par bestående af to ekvipager konkurrerer mod andre par bestående af to
ekvipager. Det samlede resultat er summen af parrets resultater for alle tre faser. POR
fasen kan rides individuelt eller som par, og dette skal være beskrevet i propositionerne.
Hvis den ene ekvipage i et par (hvor POR-fasen har været redet som et par) udgår, kan den
tilbageblevne ekvipage overføres til en evt. individuel konkurrence mod tildeling af 25
strafpoint i POR fasen. Specielt udskrevne juniorklasser rides som par-klasser.
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• Hold-klasse: Et hold bestående af tre-fire ekvipager konkurrerer mod andre hold bestående
af tre-fire ekvipager. Det samlede resultat er summen af holdets tre bedste resultater i alle
tre faser.
765.

TILMELDINGER
Se Fælles Bestemmelser.

765.1

Tilmeldingfrist
Tilmeldingsfristen til stævnet må ikke ligge senere end seks dage før stævnet. Foreløbig
tidsplan skal være offentliggjort senest fem dage før stævnet.

765.2

Framelding
Frameldingsfristen er tre dage før stævnets start.

765.3

Tilbagebetaling af indskud

765.3.1

Framelding før rettidig anmeldelsesfrist
Se fællesbestemmelser

766.

TIDSPLAN, STARTTIDER, STARTLISTER OG AFVIKLING
Se også Fælles Bestemmelser.

766.1 Stævner over en eller flere dage
Fra klasse T30 skal stævnet foregå over to dage, der ikke behøver at være fortløbende.
Rækkefølgen af de tre faser bestemmes af stævnearrangøren og bekræftes af overdommer.
Tidsplanen skal offentliggøres senest. kl. 18 dagen før stævnets første start. Startrækkefølgen i
hver fase bestemmes af stævnearrangøren.
Ved holdridning og parridning bestemmer stævnearrangøren holdets indbyrdes startrækkefølge,
medmindre ønsket startrækkefølge skriftligt er meddelt stævnearrangøren senest ved
frameldingsfristens udløb.
Individuelle ryttere skal starte efter alle holdryttere og parryttere. Hvis der er to individuelle
ryttere fra samme klub, må de (så vidt muligt) ikke starte lige efter hinanden.
Startnummer er samme nummer som rytterens nummervest og hestens nummer, som skal bæres
på venstre side af trensen.

Side 31 af 41
w w w . r i d e f or b u n d .d k

TREC

2020

767.

AFLYSNING OG ÆNDRING
Se Fælles Bestemmelser.
Ved ekstreme forhold kan overdommer beslutte at udsætte starten eller at aflyse klassen. Det
er stævneledelsens pligt og ansvar at bringe oplysninger om ændringer, udsættelser og
aflysninger, til rytternes (samt evt. holdleder) kendskab omgående.

767.1 Ved aflysning af klasse
Stævnearrangøren kan tilbyde start i en anden klasse af samme sværhedsgrad ved stævnet.
Rytteren har dog krav på at få fuldt indskud, gebyrer samt evt. boksleje refunderet, såfremt denne
ikke ønsker start i anden klasse.
767.2 Ved aflysning af stævne
Stævnearrangøren skal senest 14 dage efter stævnets termin tilbagebetale fuldt indskud samt evt.
boksleje og andre ydelser. Stævnearrangøren kan på DRF GO! og egen hjemmeside annoncere
aflysninger og angive, hvor man som stævnedeltager skal henvende sig for at få penge tilbage. Ved
aflysning af et stævne på baggrund af øvrige forhold som smitsomme sygdomme eller ekstreme
vejrforhold, hvor politiet fraråder udkørsel, vil tilbagebetalingsgraden blive fastlagt i samarbejde
mellem klubben og Dansk Ride Forbunds administration på baggrund af dokumenterede udgifter.

768.

AFVIKLING

768.1 Hjælp
Rytteren må ikke overlade det til andre at trække eller ride deres hest fremad på ruten undtagen
trækning af hest i klassen T00, og hverken hest eller rytter må lade sig transportere undervejs.
Overskridelse af dette medfører diskvalifikation og indberetning til Dansk Ride Forbunds
administration for usportslig optræden.
.
768.2 Bedømmelse i par- og holdkonkurrrencer
Et par består af to ryttere/to heste. Ved parridt er det begge ekvipagers sammenlagte point, der
danner grundlag for placeringsrækkefølgen
Et hold består af tre ryttere/tre heste eller fire ryttere/fire heste. Holdet er godkendt, hvis mindst
to af holdets ekvipager har gennemført. Hvis en ekvipage udgår fra en af faserne, kan ekvipagens
point i de øvrige faser ikke tælle til holdets totalpoint.
Holdets resultat er summen af de tre bedste ekvipagers point. Er kun to ekvipager godkendt, udgør
summen af disses point resultatet. Først placerede er hold med tre eller fire godkendte ekvipager,
derefter hold med to godkendte ekvipager. I disse to hovedgrupper sker placering ud fra holdenes
sammenlagte point på samme måde som ved individuel konkurrence.
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Kvalifikationskravene for deltagelse i holdkonkurrencer, er de samme som for individuel deltagelse.
Med mindre andet er anført i propositionerne, tæller de enkelte holddeltageres resultat IKKE som
individuelle ridt i klassens resultat.
768.3 Diskvalifikation
Diskvalifikation kan ske på grundlag af følgende forseelser:
• Rytteren opgiver eller udgår under en af faserne
• Rytteren vender tilbage til et tidligere passeret EKP (fx for at hente et glemt kontrolkort)
• Ekvipagen møder ikke op til starttiden for en af faserne
• Rytteren går eller rider hvilken som helst bane – undtagen PTV gennemgang til fods når
tilladt inden konkurrencedeltagelse.
Diskvalifikation skal ske på grundlag af følgende forseelser:
• Hesten elimineres af dyrlæge.
• Rytteren modtager hjælp til at finde vej under POR fasen eller kommunikerer med andre
under POR fasen. Det er dog jf. punkt 752.1 tilladt for deltagere at tale sammen.
• Rytter/hest under indflydelse af forbudte stoffer jvf. FEIs regler og guidelines.
• Rytteren bruger en udeklareret kommunikationsenhed under hvilken som helst af faserne.
Dette medfører elimination af hele holdet, hvis rytteren deltager som del af et hold. Kun
mobiltelefoner opgivet ved start og forseglet af officials i maproom må være i rytterens
besiddelse under ridtene.
• Rytteren bryder forseglingen til kommunikationsenheden med mindre dette skyldes
sikkerhedsmæssige hensyn.
• Deltager, der hverken passerer POR fasens målline eller slutpunkt.
• Deltager, der straffes 3 gange for hårdhændet håndtering af hest.
769.

PRÆMIERING
Der uddeles sløjfer til alle placerede ryttere i det samlede resultat for de tre faser, jf.
placeringstabellen i Fælles Bestemmelserne. Derudover uddeles der sløjfe til den bedst
placerede rytter i hver af konkurrencens faser. Hvis POR fasen rides i par eller hold tildeles
der ikke sløjfe til vinderne af denne.
I T00 modtager alle godkendte ekvipager en sløjfe i farver (r), der afviger fra
placeringstabelsløjfer.
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VII

RESULTATER

770.

RESULTATREGISTRERING
Indberetning af resultater sker ved indsendelse af hver klasse/stævnes Excelfil inkl. alle
opdateringer og udregninger af placeringsrækkefølge på mail til trec@rideforbund.dk senest 7
dage efter stævnets afvikling.

771.

RESULTATTILFØRSEL OG –NULSTILLING
Se Fælles Bestemmelser.
Pt. ikke aktuelt for TREC

772.

RANGLISTE
Pt. ikke aktuelt for TREC

773.

ANNULLERING AF RESULTATER OG POINT
Se Fælles Bestemmelser.

774.

–779. RESERVERET
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VIII SANKTIONER
780.

AFVIGELSER
Se også Fælles Bestemmelserne.
Specielt for TREC:
Protester vedr. POR fasen skal indgives senest en time efter sidste rytter passerer mållinjen eller
½ time efter offentliggørelse af resultaterne for fasen. Tidspunkt for offentliggørelse skal påføres
de opslåede resultatlister.
Protester vedr. MA og PTV faserne skal indgives senest ½ time efter offentliggørelse af
resultaterne for fasen. Tidspunkt for offentliggørelse skal påføres de opslåede resultatlister.
Protester vedr. pointudregning:
Nationale klasser: Fællesbestemmelserne.
Fra klasse T30: senest ½ time efter offentliggørelse af samtlige delresultater (trykt på papir). Hvis
resultatet opslåes efter kl 20.00, er der frist for protester til den følgende morgen, før første
ekvipage skal stille til dyrlægekontrol. Dette tidspunkt for protest skal angives på det opslåede
resultat.
Hvis en rytter under stævnet også fungerer som dommer eller official på anden måde, skal
vedkommende have tid jvf. ovenstående punkter til at kontrollere sine egne points.
Protester skal være skriftlige og mod betaling, se Fælles Bestemmelserne.

781.

– 789. RESERVERET
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IX

MESTERSKABER, TURNERINGER OG CHAMPIONATER

790.

MESTERSKABER

791.

DANMARKSMESTERSKABER OG DRF-MESTERSKABER
Der afholdes DRF Mesterskab i TREC. Mesterskabet udskrives i klasse T25. Yderligere information
se www.rideforbund.dk
Kvalifikationskrav:
Ekvipager som i kvalifikationsperioden (2018-2019-2020) har genneført T25 eller højere
Lodtrækning:
Senest kl. 18 dagen før 1. fase (tidspunkt skal oplyses på Equipe). Samme rækkefølge i alle 3 faser.
Præmieoverrækkelse:
Præmier kun ved personligt fremmøde. Placeringer som nummer 1-2-3 møder til hest, øvrige
placerede til fods. Ingen heste må præsenteres ved hånd.

792.

DISTRIKTSMESTERSKABER
Mesterskabet afvikles efter distriktets bestemmelser, se bl.a. Fælles Bestemmelserne 92.1 og
distrikternes hjemmeside.

793.

LANDSDELSMESTERSKAB
• Mesterskabet afvikles efter reglerne for distriktsmesterskaber, se bl.a.
Fællesbestemmelser pkt, 92.1 samt distriktets/distrikternes hjemmeside.
• Afvikling: Mesterskabet afvikles i klasse T15- T20 og landsdelsmester er den bedst
placerede rytter.
• Udelukkelse: Heste, der har gennemført T40 indenfor de foregående 12 måneder, kan ikke
deltage i mesterskabet.
• Uddeling af rosetter og præmier: Iht. gældende bestemmelser for klassen og
landsdelsbestemmelserne.
• Præmiering (rosetter, pokaler, doteringer osv) sker efter aftale med de distrikter i
landsdelen, som har tilladt afholdelse af landsdelsmesterskab.
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794.

CUPS OG TURNERINGER
TREC Cup afholdes ved en række kvalifikationsstævner. Formålet med cuppen er at introducere
rytterne til TREC og videreudvikle rytterens TREC kundskaber. Se bestemmelserne for TREC Cup på
www.rideforbund.dk

795.

CHAMPIONATER
Reserveret

796.

– 799. RESERVERET
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BILAG 1: POR FASENS OBLIGATORISKE UDSTYR
Klasse

T00+T0+T5

T10+T15

Kontrolkort* (udleveres af
stævnearrangør)
Medical card*
Hovrenser
Grime + træktov
Førstehjælpsudstyr*
Boots/smedeudstyr*
Ridelygter + reflekser*

Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

T40

Ja

T20+T25 T30+T3
5
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

*Kontrolkortet udfyldes af rytteren inden start med stævneoplysninger om hestens skoning,
medbragt udstyr mm.
Medical card indeholdende oplysninger om rytter og hest (udfyldes og medbringes af rytter – se
pkt 725.5).
• Førstehjælpsudstyr (kanyler og nåle ikke tilladt) indeholdende som minimum:
1. Nogle sterile kompresser (check udløbsdato)
2. En saks med afrundede spidser
3. En selvklæbende elastikbandage (10 cm bred)
4. Desinficerende væske/desinficerende servietter. Internationalt er kun
desinficerende væske godkendt.
• For skoede heste: en boot eller smedemæssigt nødudstyr* (knibtang, bidetang og rasp).
• Ridelygte og refleksbandager/gamacher jf. Færdselsloven.
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BILAG 2: POR FASENS KRAV TIL RUTE- OG KORTLÆSNINGS- OPGAVER
Klasse

Ruteforhold

Udenfor
vej/sti

EKP / PP

Etaper

T00 og T0

Let kortlæsning, veje
og let synlige stier,
skridt og langsomt
trav, tydelige
punkter. Evt.
markeret rute
Let kortlæsning, veje
og letsynlige stier,
tydelige orienteringspunkter
Kortlæsning, veje,
letsynlige stier,
tydelige punkter,
topografiske
sværheder med
højdeforskel, ridt
gennem vand tilladt.
Enkel brug af kompas.
Topografiske
sværheder, ridt
gennem vand tilladt,
afvigelse
kort/terræn tilladt.
Kompas brug.
Ingen begrænsninger

Nej

0,3, kun på
vej/sti, let
synlige

Korte
distancer og
kun åbent
terræn
Ja

T10-15

T20-25

T30-35

T40

Ridning i
mørke

Min. 1

Etaper efter
kompas og/eller
koordinat-punkter
Nej

2-5, kun på
vej/sti, let
synlige

Min. 2

Nej

Nej

3-8, kun på
vej/sti

Min. 4

Ja

5-10

Min. 4

Ja, max. 2 etaper
Nej
med
kompas/koordinater
og max 5 retningsændringer per etape
ved kompasridning/5
koordinater ved
koordinat ridning.
Ja, max 4 etaper
Ja, skal
fremgå af
propositioner

Ja

5-10

Min. 4

Ja

Nej

Ja

• I T00, T0 og T5 rides efter udleveret kort (evt. med optegnet rute) ad let genkendelige veje og
stier. Passageposter noterer kun ekvipagens korrekte passage. Der kan også rides efter
markeret rute.
• Fra T10 skal rytteren indtegne ruten på det udleverede kort, hvor specielle
rutekendetegn/passager kan være markeret på forhånd, fx ”Jellingestenen”. Der rides stadig på
veje og stier, og etapekontrolposter og passageposter er lette at finde.
• Fra T15 kan der rides få etaper uden for veje og stier. Disse områder skal være lette at
orientere sig på og EKP´er skal være lette af finde.
• Fra T20 kan der være adskillige etaper uden for stier og der kan forekomme etaper, der
udelukkende rides efter kompas eller ved opgivelse af kortkoordinaterne for næste EKP
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BILAG 3: DYRLÆGEKONTROL
Der kan udføres dyrlægekontrol ved alle stævner, men først fra T30 og ved DRF Mesterskab er det
obligatorisk med indledende og afsluttende dyrlægekontrol. Derudover kan der udføres en
dyrlægekontrol ved en af POR fasens etapekontrolposter, hvis rutens beskaffenhed (fx meget
kuperet terræn) vil kunne medføre risiko for hård belastning af hestene.
For indledende og afsluttende dyrlægekontrol skal der afsættes et område på stævnepladsen,
gerne i nærheden af staldene. Der skal være vand tilgængeligt for hestene. Bunden skal være fast
og terrænet jævnt og plant. Mønstringen skal foregå i en ret linje i retning væk fra og hen mod
dyrlægen.
Indledende dyrlægekontrol skal finde sted, inden deltageren skal møde i maproom og evt. dagen
før POR fasens start. Hesten skal mønstres i grime eller trense med almindeligt trensebid.
Vanskelige heste skal præsenteres i trense med almindeligt trensebid. Præsentationen skal foregå
uden hjælpemidler, fx pisk i hånd, og hesten skal føres med løst træktov/tøjler, således at dens
hoved har bevægelsesfrihed.
Ved den indledende dyrlægekontroludfylder rytteren et kontrolkort for hver hest, hvori det noteres,
om hesten er skoet og i givet fald på hvor mange hove. Dette kort skal medringes under POR fasen
og skal kunne fremvises på forlangende. Hesten må ikke senere fremvises med færre sko end i den
indledende dyrlægekontrol, medmindre de manglende sko er (midlertidigt) erstattet af boots.
Uskoede heste må deltage uden sko eller med boots til nogle eller alle faser. Hvis hesten bærer
præg af utilfredsstillende røgt og pleje eller fremvises i dårlig foderstand, skal den nægtes start.
Afsluttende dyrlægekontrol foretages ca. 30 minutter efter passage af POR-fasens mållinje, når
ekvipagen er kommet tilbage til startområdet og skal have fundet sted, inden ekvipagen starter
næste MA fase (MA/PTV). Kontrolområdet skal være adskilt fra det almindelige område, og højst én
hjælper må ledsage hest og rytter. Overdommer kan beslutte, at pulsmåling efter POR foretages af
en uddannet TREC dommer og at dyrlægen kontrollerer bevægelsesmønster og almen tilstand inden
MA/PTV.
Andre dyrlægekontroller kan iværksættes hvor som helst og når som helst under stævnet, hvis
overdommer/dyrlægen ønsker det. Der kan kræves en dyrlægekontrol inden start på stævnets
anden dag, hvis stævnet foregår over to dage. Hvis en dyrlægekontrol finder sted ved en EKP under
POR fasen, skal der afsættes i alt 15 minutters pause ved kontrolposten til hvil og hestekontrol.
Stævnearrangøren angiver, om der skal meldes klar til hestekontrol efter 5 eller 10 minutter.
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Gyldigt for alle kontroller: Ved alle kontroller skal den aktuelle tilstand sammenlignes med evt.
bemærkninger fra tidligere kontroller. Dyrlægen kan beslutte, at hesten skal have yderligere hvil
eller helt udgå af konkurrrencen. Dyrlægens beslutning er inappellabel.
Dyrlægekontrollerne indeholder tre momenter:
1. Først skal hestens puls kontrolleres. Den skal være under 64 slag i minuttet. Hvis den er på
64 slag eller højere, skal hesten genfremstilles efter 5 minutter. Hesten kan maksimalt
fremstilles tre gange (og medfører strafpoint). Hvis hestens puls stadig ikke er under 64
slag i minuttet, skal den udgå af konkurrencen.
2. Dernæst kontrolleres hestens bevægelsesmønster, ved at den mønstres i trav.
3. Sidst kontrolleres hestens almentilstand. Ømhed, skrammer og sår skal vurderes ud fra et
skøn over, hvorvidt fortsat ridning vil indebære risiko for forværring af tilstanden eller
lidelser for hesten. Hesten må ikke vise tegn på voldsom træthed, dehydrering, anstrengt
eller unormalt højt åndedræt, unormal høj temperatur eller andre former for sygdom eller
forstadierne hertil. Hestens ryg og mund kontrolleres for ømhed og sår, se også
Dyrlægeprotokollen for TREC.
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