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Struktur omkring E- og D-stævner
Reglement rettelser træder i kraft den 1. januar 2017, de ændrede regionsrettelser fra 1. april 2017.
Samarbejdsklubber samt koordinator i regionen:
Nord: koordinator Tina Aakerblad, Rishøjvej 20, 7755 Bedsted.: Mobil 2254 0555.
BLK, FRØ, HBR, MRR, NTR, NÆST, SJRK, SSH, STR, SYRK, THR, THRI.
Vest: koordinator Vagn Kristensen, Nørrebirkmosevej 1, 7500 Holstebro. Tlf.: 97 46 84 94/
mobil 51296441
AOR, HARI, HHH, HORI, HOSK, SERK, SPOR, SRS, VEST, STR, ROM, LERK.
Midt: koordinator Marianne Lassen, Bording Mark 6, 7441 Bording.: Tlf. 86 86 57 46/mobil
2279 7280
AARK, BORK, BSR, HER, HJRK, HOKR, IRK, KÆR, RIRI, SJR, ØRN, ROK.
Øst: koordinator Louise Bjørklund, Primulavej 6, 8800 Viborg. Tlf.: 51272289
BIG, ELM, LØRI, RBK, RIV, RTG, VAS, VIR, SKRK.
Inden for hver region mødes klubberne en gang hvert år i begyndelsen af stævnesæsonen for at koordinere afholdelsen af E-stævner og D-stævner i regionen.
Hver klub kan ansøge om 2 hele stævner, (dressur og spring), vil der derefter være ledige terminer, aftales det med
koordinator efterfølgende.
E-stævne har maksimalt 9 inviterede klubber, der skal nævnes i proportionerne og D-stævne 10 klubber og derover.
Dog er stævner, der er ansøgt og indskrevet i regionernes stævnekalendere altid D-stævner, uanset antal inviterede
klubber. Andre arrangementer, f.eks. Ring og Rid og banetræning i spring og dressur må afholdes på hverdage der
ikke er i forb. med weekend. Disse arrangementer er helt i klubbens regi, og DRFs platforme, GO og LIVE, må
ikke bruges til at offentliggøre indbydelser og startlister…ligeledes må DRF-officials ike bruges til disse arrangementer
Klubberne må til D-stævner, banetrænings samt ring og rid, i en prøveperiode på 2 år, invitere fra alle regioner i Distrikt 11/13. Der må inviteres klubber udenfor distriktet, hvis de inviterede klubber ikke omfattes af stævner i eget
distrikt/region. Tjek nabodistriktets kalender.
Propositioner:
Ved E- og D-stævner udskrives for hest og pony kun klasser i sværhedsgrad 0, 1 og 2 plus LA3 for pony
samt breddeklasser – se SKEMA herunder. Ekvipager til E- og D-stævner udelukkes efter OUT-regler i DRF
reglement, tillige gælder rytterkategorisering i spring – Dressurreglement pkt. 243.1 og Springreglement pkt.
342.1 og 343.2.
Metode S2, S3, S4 og S5 i springning samt sløjfeklasser i dressur er dog undtaget.
De 2 højeste klasser pr. dag i både dressur og spring kan ved E- og D-stævner udskrives som åbne. Samme
klasser ved samme stævne kan også udskrives særskilt efter OUT.
Heste- og ponyklasser kan sammenlægges ved mindre end 4 ekvipager ved anmeldelsesfristens udløb.
Klasser med mindre end 4 ryttere afvikles kun til bedømmelse.

Der udelukkes i de enkelte klasser efter Ordinær Udelukkelses Tabel (OUT), jfr. DRF Reglement. Se henholdsvis
Fælles bestemmelser pkt. 43, Dressurreglement pkt. 243 og Springreglement pkt. 343.

HESTE
Sværhedsgrad

Spring

0
LE, LD,
LC

Dressur
Bane A
LD1, LD2
LC1, LC2, LC3
LB1, LB2, LB3

PONYER
Spring

Dressur
Bane B

LE, LD, LC

LD1, LD2
LC1, LC2, LC3

1

LB

LA1, LA2, LA3
LA Kür

LB

LB1, LB2, LB3

2

LA

LA4, LA5, LA6,
LA6, Kür

LA

LA1, LA2,
LA Kür

3

Bemærkning

LA3

Breddeaktiviteter

Stævnet afvikles over en weekend (lørdag-søndag).
Hesteklasser og klasser med klubbens egne ryttere må dog afvikles fredag.
Ved stævner kan der fredag afvikles klasser med start fra kl. 16.00 og med sidste ekvipagestart kl. 21.00.
Lørdag og søndag må hesteklasser starte kl. 7.00, og ponyklasser kl. 7.30.
Lørdag må hesteklasser og ponyklasse have sidste ekvipagestart kl. 21.00.
Søndag må afvikles klasser med sidste ekvipagestart kl. 18.00 for ponyekvipager og kl. 19.00 for hesteekvipager.
I proportionerne skal det anføres, hvilke kriterium anmeldelserne medtages efter. Først til mølle må anvendes.
Propositionerne skal godkendes af koordinatoren i den enkelte region.
Banebygger skal oplyses i proportionerne.
Vær opmærksom på, at aflyste dommere skal have besked i god tid, da der kan være andre der har brug for dem.
Med hensyn til startmuligheder for 4 og 5 års heste og ponyer henvises til DRF´s reglement – Dressurreglement
pkt. 210.2 samt Springreglement pkt. 310.3.
Officials:
Dressurdommer - Dressurreglement pkt. 230.2 – Ved E- og D-stævner skal aut. dommer anvendes i alle klasser.
Spring-/stildommer - Springreglement pkt. 332.1 – Ved D-stævner skal aut. dommer anvendes i alle klasser.
Ved E-stævner anbefales at anvende aut. dommer.
Banedesigner (-bygger) - se Springreglement pkt. 332.2 – Ved D-stævner skal aut. banedesigner (-bygger)
benyttes.
Ved E-stævner skal aut. banedesigner (-bygger) benyttes. (Dist. 11/13 bestemmelse.)
Ved stævnedage over 10 timer skal både banedesigner og banedesignerassistent
anvendes.
Officials med autorisation kan findes på DRF’s hjemmeside – på GO.
Økonomi:
Det bør tilstræbes at gøre stævnedeltagelsen så billigt for deltagerne som muligt – startpenge, opstaldning
mv.
Det står klubberne frit for, om der skal udbetales dotering, ligesom der kan uddeles ærespræmier efter klubbens eget ønske og evne (sponsorer).
Det kan aftales på Regionsmøderne hvordan indskud og dotering er i den pågældende Region.
Hvis der uddeles dotering, skal 1. pladsen mindst være minimum 2 x indskud, 2. pladsen 1.5 x indskud og 3.
pladsen = indskud.

Ved stævner uden dotering og sløjfeklasser, må indskuddet ikke overstige Kr. 70,00.
Eventuel dotering og ærespræmier skal fremgå af propositionerne, og ærespræmier skal minimum udgøre
doteringens værdi.
Betaling af officials:
Godkendte klubofficials har ret til kørepenge, skattefri gebyr på tilsvarende måde som officials ved distriktsstævner m.v.
Kørepenge efter statens takst 2017 er 3,53 kr./km
Honorar til official – 250 kr. pr. klasse, dog højst 500 kr. pr. dag.
Dressur: Dog altid 500 kr. ved mere end 20 starter.
Honorar til stildommer – 250 kr. pr. dag.
Honorar til banedesigner og banedesignerassistenter – 750 kr. pr. stævnedag
Jfr. DRF Reglement Fælles bestemmelser pkt. 33.
Sikkerhed:
Oxer og andre breddespring skal være forsynet med FEI-godkendte sikkerhedsholdere på bagbommen, når
ride klubben holder E- og D-stævner.
Sikkerhedsvest skal anvendes i ponyspringning og af ryttere til og med det 18. år. Airbagvest skal anvendes
sammen med sikkerhedsvest.
Godkendt ride hjelm skal anvendes.
Pisk/sporer:
Ponydressur:
Sporer ved E- og D-stævner: Ved sværhedsgrad 0-2 - målt fra støvle til enden af dornen, må sporen ikke
være længere end 2 cm uanset kategori. Dornen skal være stump og nedadrettet. Fra sværhedsgrad 3 må
sporen ikke være længere end 4 cm uanset kategori.
Pisk ved E- og D-stævner: Max længde - 100 cm inkl. snert. Kun tilladt i sværhedsgrad 0.
Det er tilladt at ride uden sporer i alle ponydressurprogrammer.
Der må ikke rides med pisk og sporer samtidig i sværhedsgrad 0.
Hestedressur:
Sporer ved E- og D-stævner: Sporer er obligatorisk fra og med sværhedsgrad 1.
Pisk ved E- og D-stævner: Max længde - 120 cm inkl. snert. Kun tilladt i sværhedsgrad 0.
Der må rides med pisk eller sporer, men ikke begge dele på en gang, i sværhedsgrad 0.
Ponyspring:
Sporer ved E- og D-stævner: Målt fra støvle til enden af dornen, må sporen ikke være længere end 2 cm
uanset kategori og sværhedsgrad. Dornen skal være stump og nedadrettet.
Pisk: Max længde - 75 cm inkl. snert, på hele stævnepladsen
Hestespring:
Sporer ved E- og D-stævner: Skal være stump og bøje nedad.
Pisk: Max længde - 75 cm inkl. snert, på hele stævnepladsen.

HUSK PÅ AFVIKLING AF ET GODT STÆVNE EFTER GÆLDENDE REGLER KAN
VÆRE ADGANGSBILLET TIL AT FÅ TILDELT ET C-STÆVNE (DISTRIKTSSTÆVNE)

