Stævneaftale iht DRF´s seneste reglementer, såfremt andet ikke fremgår af nedenstående:
A-B stævner:
Revideret 14/2-2022
Gældende fra 1/4-22
Stævneterminer og proportioner tildeles af/søges hos DRF. Stævneåret går fra 1/4 til 31/3 året
efter.
A-B udskrives fra sværhedsgrad 3.
Der kan afvikles klasser af lavere sværhedsgrad, såfremt det godkendes af DRF.
C-D-E stævner:
C-stævner udskrives fra d 1, dog må der såfremt distriktet godkender det afvikles én klasse pr.
dag i sværhedsgrad 0.
Ved C-stævner i spring kan der udskrives C-klasser uden doteringer, hvis indskuddet i klassen er
max. 100,- (se i øvrigt springregl. punkt 67 og frem).
Dressur se dressurregl. fra punkt 64.
Stævneterminer og proportioner søges hos distriktet.
Terminer for C-stævne tilsendes klubberne i november/december måned. Ansøgning sendes til
distriktet og godkendes ved et stævnekoordinerende møde i december. Stævneåret går fra 1/4
til 31/3 året efter. Efterfølgende lægger klubben proportioner ind på DRF GO som så
godkendes af distriktet.
Det samme gælder for D-E stævner, blot med den forskel at terminerne først tilsendes i
januar/februar. Stævneåret går fra 1/4 til 31/3. Der afholdes et stævnekoordinerende møde i
februar/marts.
Evt. aflysning af et stævne skal aftales med:
stævnekoordinator for C-stævner Inger Overby tlf. 22 44 44 86
regionskoordinator for D-stævner Marianne Lassen tlf. 22 79 72 80
Propositioner skal være tilgængelige på www.rideforbund.dk mindst 21 dage før første
stævnedag medmindre andet er aftalt med DISTRIKTET/DRF. Hvis dette ikke er overholdt kan
DRF annullere stævnets gyldighed. HUSK at angive TD (kan ses på stævnekalenderen på
distriktets hjemmeside).
Der vil også ligge en fælles stævnekalender for hele Jylland og Fyn.
Proportioner på GO skal indeholde: Tidsplanen for afviklingen af klasserne skal godkendes af
hhv C stævner Inger Overby og D-stævner (se regler for D-stævner) inden offentliggørelse.
Stævnet offentliggøres på Equipe 14 dage før 1. stævnedag.
Tidsplan med foreløbige starttider skal forefindes på Equipe 5 dage før stævnet.
Endelig tidsplan for klasserne senest kl. 22 dagen før efterfølgende stævnedag, og indeholde
de officials, som deltager ved stævnet.
I dressurklasser tillægges ridetiden på de forskellige kritikker 2 min. til ind- og udridning. I
procentklasser skal der være 3 min. imellem hvert programskifte.
Husk at i dressurklasser med mere end 17 starter skal der afholdes en pause på mindst 15
minutter.
Spring ca. 120 sekunder (se springreglement).
Tilmeldes der via e-mail beregnes et gebyr på kr. 50.

Husk at medtage væsentlige oplysninger til rytterne i programmet eller på nettet. Herunder
kan nævnes:
• Stævnesekretariatets træffetid før stævnet (inkl. telefonnr.)
• Tidspunkter for frameldinger og efteranmeldelser
• Hvornår der kan oplyses starttider pr. telefon
• Adressen, hvor stævnet afholdes
• Skitsetegning over området inkl. kørselsvejledning og parkeringsmuligheder
• Alle vigtige telefonnumre
• Tidspunkter for evt. lodtrækninger
• Vejledning for præmieoverrækkelser
• Cafeteriets åbningstider
Vigtige oplysninger ved stævnet:
Teknisk delegeret
Jury
Dressurdommere
Springdommere
Banedesigner + evt. banedesigner-assistent
Husk at det banedesignere og ikke banebyggere, det betyder at klubben skal have 5-6
personer til at bygge og stå på banen.
Ansvarshavende for sekretariatet
Ansvarshavende for opstaldning
Læge
Dyrlæge
Smed
Præmieoverrækkelser:
Dressur: til fods reglementeret påklædt
Springning: Det anbefales at alle præmieoverrækkelser for ponyer i springning er til hest, for
heste kun de 5 første placeret til hest, og resten til fods.
Elektronisk tidtagning:
Elektronisk tidtagning skal anvendes ved alle springstævner. Ved landsstævner samt
distriktsmesterskaber skal der anvendes elektronisk tidtagning med display.
Prisen for leje af tidtagningen: kr. 500,00 – der sendes samlet regning ud 1 gang årligt. Altid
bagud.
Reparationer af anlægget betales af den klub som har forårsaget skaden. Såfremt der er tale
om almindelig vedligeholdelse og slidstage betaler distriktet.
Tidtagningsanlægget afhentes/afleveres hos Marianne Lassen, Bording Mark 6, Bording
For leje af tidtagning ring til: Marianne Lassen 22 79 72 80.
TD udpeges af distriktet og afregnes med 500 kr. pr. dag. Km betales af distriktets kasse.
Alle andre officials står klubben selv for.

Bestemmelser for distrikt 11-13
Jf. DRF´s reglement
Indskud
Hvor intet andet står anført, er indskud ved stævner:
Hest:
- Spring 160,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240)
- Dressur 160,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240)
- Distriktsmesterskaber spring 250,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 375)
- Distriktsmesterskaber dressur 350,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 475)
- Distriktsmesterskaber for hold spring 800,- pr. hold (Efteranmeldelse kr. 1000)
- Distriktsmesterskaber for hold dressur 800,- pr. hold (Efteranmeldelse kr. 1200)
I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der et indskud på 100,- pr. klasse.
(Efteranmelselse i udd. klasser i dressur og spring kr. 150,Pony:
- Spring 160,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240)
- Dressur 160,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240)
- Distriktsmesterskaber spring 250,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 240)
- Distriktsmesterskaber dressur 350,- pr. klasse (Efteranmeldelse kr. 475)
- Distriktsmesterskaber for hold spring 600,- pr. hold (Efteranmeldelse kr. 900)
- Distriktsmesterskaber for hold dressur 600,- pr. hold (Efteranmeldelse kr. 900)
I uddannelsesklasser (dressur + spring) betales der et indskud på 90,- pr. klasse.
(Efteranmeldelse i udd. klasser i dressur kr. 160, spring kr. 120)
Plaquetter kan uddeles til 1. - 2. og 3. placerede (efter eget valg).
Doteringer udbetales umiddelbart efter stævnet, dog senest 5 bankdage efter stævnet.
Såfremt rytteren ikke har gjort krav på doteringen senest 5 bankdage efter stævnets afslutning,
tilfalder doteringen den pågældende stævnearrangør.
Ved ligeplacerede deles doteringen ligeligt mellem de ligeplacerede ryttere.
Dressur: Dotering
Der er ingen bestemmelser om doteringer i dressur.
Springning: Dotering
Efter 1. april 2015 er nedenstående skemaer gældende for alle C-stævner.
Den viste faktor multipliceres med klassens normale indskud for at beregne doteringens
størrelse:
Det er i klasser med under 15 startende tilladt at reducere doteringen med 30%, såfremt dette
er skrevet i proportionerne. Den laveste dotering må dog aldrig være lavere end indskuddet i
klassen.
Der kan altid rundes ned til hele 10 kroner. Eksempelvis kan en beregnet dotering på kr. 349,
rundes ned til kr. 340,-

Der kan uanset nedenstående altid udskrives klasser uden dotering såfremt indskuddet er
maximalt 100,HEST:
C-stævne
Sværhedsgrad
0
1
2
3
4
5
6

1
3,0
4,0
5,0
5,5
6,0
7,5

Indskud

2
2,4
3,2
4,0
4,4
4,8
6,0

Placering
3
4 5+øvrige
1,8 1,2
1,0
2,4 1,6
1,0
3,0 2,0
1,0
3,3 2,2
1,5
3,6 2,4
2,0
4,5 3,0
2,0

Indskud

2
1,6
2,4
2,8
3,2
4,0
4,0

Placering
3
4 5+øvrige
1,4 1,2
1,0
1,8 1,2
1,0
2,1 1,4
1,0
2,4 1,6
1,5
3,0 2,0
2,0
3,0 2,0
2,0

90
120
120
120
120
120
120

Dotering i beløb
1
2
3
4 5+øvrige
360 280 210 140
120
480 380 280 190
120
600 480 360 240
120
660 520 390 260
180
720 570 430 280
240
900 720 540 360
240

PONY:
C-stævne
Sværhedsgrad
0
1
2
3
4
5
6

1
2,0
3,0
3,5
4,0
5,0
5,0

80
100
100
100
100
100
100

Dotering i beløb
1
2
3
4 5+øvrige
200 160 140 120
100
300 240 180 120
100
350 280 210 140
100
400 320 240 160
150
500 400 300 200
200
500 400 300 200
200

Dotering ved distriktsmesterskaber:
HEST:
Dressur og spring individuelt doteringer:
1. pl. – 1000 kr. (tilskud fra distriktet 500,00)
2. pl. - 800 kr. (tilskud fra distriktet 400,00)
3. pl. - 600 kr. (tilskud fra distriktet 300,00)
Øvrige pl. - indskud
PONY:
Dressur og spring individuelt:
1. plads – Pokal (ingen pengepræmie)

Dressur og spring hold:
1. pl. - 1600 kr. (tilskud fra distriktet 800)
2. pl. 1200 kr. (tilskud fra distriktet 600)
3. pl. 800 kr. (tilskud fra distriktet 400)

Dressur og spring hold:
1. plads – Pokaler (ingen pengepræmie)

Distriktet leverer og betaler dækkener til alle 1. pladser:
Blå til heste og røde til ponyer, samt rosetter til alle placerede samt staldplaquetter til 1-2-3.
pl.
Til springmesterskaberne er tidtagningsanlægget u.b.
Udgift til 2 TD til dressur- og springmesterskaberne er u.b.

Blomster sørger klubben for
HUSK : fanfare
DISTRIKTSMESTERSKABER
Jf. DRF´s reglement
Distriktsmesterskaber er åbne for ryttere, der er medlem af en klub, og starter for denne i det
pågældende distrikt.
Rytterne skal have en gyldig rytterlicens, og alle heste skal, uanset disciplin, være ABC
konkurrenceheste-registrerede for at kunne deltage i distriktsmesterskaber.
Ryttere, der har deltaget i internationale mesterskaber (OL, VM, EM, NM) i
kvalifikationsperioden, kan ikke deltage i distriktsmesterskaberne i den pågældende disciplin.
Såfremt en rytter ønsker at starte flere distriktsmesterskaber samme år, kan denne vælge at
starte i flere distrikter. Dog må rytteren kun ride f.eks. ét individuelt mesterskab og ét
holdmesterskab pr. kalenderår i hver disciplin.
Startberettigelse og krav om klubmedlemsskab i flere distrikter afgøres internt i de berørte
distrikter.
Det enkelte distrikt fastlægger hvilke klasser/sværhedsgrader distriktsmesterskabet skal afvikles
i, i henhold til de respektive disciplinafsnit.
97.1. Fælles bestemmelser
Følgende obligatoriske bestemmelser er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber:
97.1.1. Præmiefordeling Generelt
Der uddeles rosetter til 1., 2., og 3. pladsen, samt dækken til vinderen.
Doteringer i henhold til placeringstabellen.
Ved individuelle mesterskaber skal ekvipagen have gennemført for at kunne modtage en
præmie.
UDELUKKELSESKRITERIER:
97.1.2
Gældende for både heste- og ponymesterskaber:
Mesterskaberne er åbne for EKVIPAGER der i kvalifikationsperioden ikke har opnået placering
ved C-stævner eller højere i 2 sværhedsgrader højere og/eller har deltaget i 3 sværhedsgrader
højere end den klasse, der skal rides ved mesterskabet. (fx ved mesterskaber i sværhedsgrad 2,
må ekvipagen ikke have været placeret i sværhedsgrad 4)
97.1.3
Rytteres deltagelse i distriktsmesterskab efter DM-/DRF-mesterskab
Der gælder nedenstående regler (se skema fælles bestemmelser side 49) for deltagelse i
distriktsmesterskaber efter rytteres
deltagelse i DM eller DRF-mesterskaber i samme disciplin, aldersgruppe (U18, U21 og senior)
og ponykategori indenfor kvalifikationsperioden. (se i øvrigt skemaet i fællesbestemmelser side
49)

Holdmesterskaber:
( * ) En rytter kan kun deltage i enten distriktsmesterskabet for pony hold eller hest hold.
97.1.4 Lodtrækning
Lodtrækning om startorden finder sted dagen før klassens start. Ved mesterskaber i springning
kan lodtrækning ske senere - dog senest 2 timer før klassens start. Tidspunkt for lodtrækning
skal tydeligt offentliggøres på Equipe.
Alle tilmeldinger skal finde sted inden lodtrækningen.
97.1.5. Særligt for holdmesterskaber
I holdmesterskaber skal alle rytterne på samme hold være medlem af og starte for samme klub
I holdmesterskaber består hvert hold af 3 ryttere på 3 heste/ponyer, eller 4 ryttere på 4
heste/ponyer.
Hver rytter og hver hest/pony må kun starte på ét hold i hver disciplin, og alle holddeltagere
skal starte i 1. runde. Dette gælder dog ikke springning, jf. disciplinafsnittet. Det er ikke tilladt
at ride holdmesterskab for både pony og hest i samme disciplin.
Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage (i springning ud fra den bruttoholdliste, den
deltagende klub har tilmeldt) indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt.
I klubholdmesterskaber bestemmer holdene selv den indbyrdes startorden på holdet og
meddeler dette til stævnearrangøren senest ved lodtrækningen.
Distriktsmesterskaber for hold kan kun afvikles, hvis der er mindst 3 startende hold.
Holdmesterskaber må ikke samtidig udskrives som individuel konkurrence.
97.1.6 Særligt for individuelle mesterskaber
Ved individuelle distriktsmesterskaber kan der ske sammenlægning af ponykategorierne i
henhold til pkt. 77
Der skal være mindst 3 forskellige starten ryttere for at mesterskabet kan afholdes.
INDIVIDUEL DRESSUR HEST:
Generelt:
Mesterskabet afvikles som èn klasse over 2 dage.
Hver rytter må kun starte i ét individuelt mesterskab.
Procentsummerne fra 1. og 2. dag sammenlægges og udgør resultatet.
Der betales kun et indskud og optjenes kun point/udbetales præmier for det samlede resultat.
Hver rytter må starte 2 heste i mesterskabet, dog kun én hest i 2. afdeling. Rytteren må frit
vælge hvilken hest, der deltager i 2. afdeling af mesterskabet.
Der trækkes kun lod om startorden til 1. dag. 2. dag rides i omvendt rækkefølge af
placeringsrækkefølgen fra 1. dag.
Der skal være mindst 3 ekvipager tilmeldt, for at mesterskabet kan afholdes.
Seniorer: 1.dag rides MB0 - 2. dag rides MB2.
Junior og Young riders afvikles samlet: 1. dag rides LA2 - 2. dag LA4.
Ved færre end 3 tilmeldte ekvipager pr. kategori (ponyer el. U18/U21), kan kategorier afvikles
sammen i en procentklasse, dog altid i henhold til pkt. 77.3.

HOLD DRESSUR HEST:
Hver rytter må kun starte på et hold.
Mindst 3 ekvipager skal have opnået mindst 50 % af klassens højeste pointsum, for at holdet
kan opnå placering. De tre ryttere med højeste procenter for det enkelte hold sammenlægges
og udgør resultatet. For at holdmesterskabet skal kunne gennemføres skal der være tilmeldt
mindst 3 hold.
Mesterskabet afvikles i LA4 og LA5
2 ekvipager rider LA4 og 2 rider LA5
INDIVIDUEL SPRING HEST:
Generelt:
Hver rytter må kun starte i ét individuelt mesterskab.
Mesterskabet afvikles i metode B12, tempo 350 m/min.
2. runde rides i samme bane som første.
Hver rytter må starte 2 heste i første runde. I 2. runde må hver rytter kun starte én hest.
Der skal være mindst 5 ekvipager tilmeldt, for at mesterskabet kan afholdes.
Seniorer: afvikles i LA**
Junior og Young riders afvikles samlet: afvikles i LA**
HOLD SPRING HEST:
Hver rytter må kun starte på et hold.
Mesterskabet afvikles i LB**/LA**, i metode B12, tempo 350 m/min.
2 ekvipager rider LB** og 2 ekvipager rider LA**
(B12 = 1. runde rider alle ryttere der skal ride LB**, derefter rider alle ryttere der skal ride
LA**, 2. runde rides i omvendt rækkefølge, dvs den rytter med flest fejl rider først i LB**,
derefter følger alle LA** på samme måde)
For at holdmesterskabet skal kunne gennemføres skal der være tilmeldt mindst 3 hold.
Ekvipagerne der starter LA** skal have gennemført LA* springning inden lodtrækningen, de 2
der starter LB** skal have gennemført en LB* inden lodtrækningen.
INDIVIDUEL DRESSUR PONY:
Generelt:
Mesterskabet afvikles over en dag.
Hver rytter må kun starte i én kategori og må kun starte én pony.
Hver kategori afvikles hver for sig uanset antal tilmeldte ekvipager, dog skal der være mindst 5
ekvipager tilmeldt, for at mesterskabet kan afholdes.
Procentsummerne fra de 3 dommere sammenlægges og udgør resultatet.
Kat. 1: afvikles i LA4
Kat. 2: afvikles i LA2
Kat. 3: afvikles i LB2

HOLD DRESSUR PONY:
Hver rytter må kun starte på et hold.
Mesterskabet er åbent for alle tre kategorier i én klasse, hvor det er tilladt at sammensætte et
hold af flere kategorier.
Mindst 3 ekvipager skal have opnået mindst 50 % af klassens højeste pointsum, for at holdet
kan opnå placering. De tre ryttere med højeste procenter for det enkelte hold sammenlægges
og udgør resultatet. For at holdmesterskabet skal kunne gennemføres skal der være tilmeldt
mindst 3 hold.
Mesterskabet afvikles i LA1 uanset kategori.
INDIVIDUEL SPRING PONY:
Generelt:
Hver rytter må kun starte i én kategori.
Hver kategori afvikles hver for sig uanset antal tilmeldte ekvipager, dog skal der være mindst 5
ekvipager tilmeldt, for at mesterskabet kan afholdes.
Mesterskabet afvikles i metode B12, tempo 350 m/min.
2. omgang rides i samme bane som første.
Hver rytter må starte 2 ponyer i første runde. I 2. runde må hver rytter kun starte én pony.
Alle kategorier: afvikles i LA**
HOLD SPRING PONY:
Hver rytter må kun starte på et hold. Mesterskabet er åbent for alle tre kategorier i én klasse,
hvor det er tilladt at sammensætte et hold af flere kategorier.
Mesterskabet afvikles i LB**/LA** metode B12, tempo 350 m/min.
2 ekvipager rider LB** og 2 ekvipager rider LA**
B12= 1. runde rider alle 3`er i LB**/LA**, derefter alle 2` og sidst alle 1`, 2. runde rider alle3`
LB**/LA** i omvendt rækkefølge, dvs. den med flest fejl rider først, derefter føler 2´og 1´ på
samme måde
Ekvipagerne Kat. 1-2 skal have gennemført LA* springning, Kat. 3 LB* inden lodtrækningen.

