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Struktur omkring E- og D-stævner
Reglement rettelser træder i kraft den 1. januar 2020.
Samarbejdsklubber samt koordinator i regionen:
REGION 1: koordinator Tina Aakerblad, Rishøjvej 20, 7755 Bedsted.: Mobil 2254 0555.
BLK, HBR, MRR, NTR, NÆST, SJRK, SSH, STR, STH, SYRK, THR, THRI, ROM, STH, VEST
.
REGION 2: koordinator Louise Bjørklund, Primulavej 6, 8800 Viborg. Tlf.: 51272289
ELM, LØRI, RBK, RIV, RTG, VAS, VIR, SKRK, GDR, HARI, SRS, SERK, HOSK, HHH, HORI

REGION 3 koordinator Marianne Lassen, Bordingmark 6, 7441 Bording.: Tlf. 86 86 57 46/
mobil 2279 7280
AARK, BORK, BSR, HER, HJRK, HOKR, IRK, KÆR, RIRI, SJR, ØRN, ROK, SPOR, AOR,
TOR

Klubberne mødes en gang hvert år i begyndelsen af året for at koordinere afholdelsen af E- og D-stævner og breddeaktiviteter i regionen.
Hver klub kan ansøge om 2 stævner, ledige terminer, kan efterfølgende søges, samt andre arr. som eks. banetræning
.
Til E-stævne må maksimalt inviteres 5 klubber der skal nævnes i proportionerne, og D-stævne er åbne for alle med
mindre andet er angivet så fald, skal tydeligt angives hvilke klubber, el. distrikt stævnet er åbent for…
Både E og D stævner, banetræning samt breddeaktiviteter skal så vidt muligt, indskrives i regionernes stævnekalender, samt skal fremgå på GO

Banetræning i spring og dressur
- Må ikke indeholde nogle former for konkurrencemoment imellem deltagerne. Dvs.
- Der er ingen præmier
- Der uddeles ingen sløjfer
- Dressurdommer deltager i forhold til sværhedsgrad
- Der deltager ingen springdommer
- Der registreres ingen resultater
- Der er ingen konkurrence på nogen anden måde.
- Der kan aftales deltagelse af en banedesigner af hensyn til sikkerhed og kvalitet af banebygning. Denne skal oplyses om, at det ikke er en konkurrence, så der kan være en problemstilling omkring forsikring, hvis banedesigneren
kommer til skade. Prisen
for banedesignerens ydelser aftales separat under hensyntagen til potentiel manglende
forsikring.
- Banetræning skal uploades på DRF Go! såfremt du er en klub under DRF – dette gøres som en E- niveau men der
er IKKE tale om et E-stævne – blot en aktivitet, derfor ingen placerings indberetning.
- DRF Live kan bruges til at meddele tidsplan og ride rækkefølge på hver højde

Klubberne må til D-stævner og banetrænings invitere alle i Distrikt 11/13. Inviteres klubber udenfor distriktet, tjek
nabodistriktets kalender.

Propositioner
E-stævner kun i sværhedsgrad 0, dog må der afvikles et internt klubmesterskab i en højere sværhedsgrad, her
skal bruges aut. dommer og banebygger.
D-stævner udskrives i dressur for hest i sv.gr. 0 - 2 + MB0 og for pony til sv.gr. 3.
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.
De 2 højeste klasser pr. dag i både dressur og spring kan ved D-stævner udskrives som åbne.
Samme klasser ved samme stævne kan også udskrives særskilt efter OUT.
.
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Bredde aktiviteter

Hesteklasser og klasser med klubbens egne ryttere kan 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 pony-/childrenklasser 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 pony-/childrenklasser kl. 19.00 for heste.
I proportionerne skal det anføres, hvilke kriterium anmeldelserne medtages efter. Først til mølle må anvendes.
Propositionerne skal godkendes af koordinatoren i den enkelte region.
Husk at skrive officials på Equipe hurtigst muligt
Vær opmærksom på, at aflyste dommere skal have besked i god tid, da der kan være andre der har brug for dem.

Officials
Dressurdommer - Dressurreglement pkt. 232 –
Spring-/stildommer - Springreglement pkt. 332.1 –..
Banedesigner (-bygger) - se Springreglement pkt. 332.2 –

Officials med autorisation kan findes på DRF’s hjemmeside – på GO.

Økonomi:
Indskud… Fastsat til minimum Kr. 85.00, incl. de 10 Kr. til DRFfor hele distrikt 11/13 efteranmeldelse…
Klubben sætter et beløb på klassen til efteranm. eller alternativt et fast beløb på stævnet for efteramnm. Se
Fællesbest. pkt. 65.2 -

Ingen dotering, men det står klubberne frit for at give ærespræmier.
Det er tilladt at afvikle en klasse for hest og pony, i dressur og spring, med forhøjet indskud og dotering

.

Betaling af officials:
Type godtgørelse
Beskrivelse Godkendt sats
Godtgørelse til Teknisk Delegeret (Spring/Dressur/TREC)
Skattefri godtgørelse 250,- kr. ved 5 timer eller mindre 500,- kr. ved mere end 5 timer
Godtgørelse til Dressurdommere og Stildommere i dressur/Paradressur
Skattefri godtgørelse 250,- kr. pr. klasse dog højst 500,- kr. pr. dag. Bemærk: altid 500 kr. ved mere
end 20 starter ved frameldingsfristens udløb.
Godtgørelse til Springdommere
Skattefri godtgørelse
250,- kr. pr. klasse dog højst 500,- kr. pr. dag.
Godtgørelse til stildommere i spring
Skattefri godtgørelse 250 kr. ved E-, D- og Cstævner. Bemærk: ved mere en 6 timer dog 500 kr. 500
kr. ved A- og Bstævner
Godtgørelse til Military – terrænstildommere/TD
Skattefri godtgørelse 250,- kr. pr. klasse, dog højst 500,- kr. pr. dag.
Godtgørelse til Distancedommere og Distance TDere

Skattefri godtgørelse
500,- kr. pr. dag
Godtgørelse til Voltigeringsofficials samt Asp. Med dømmende funktion.
Skattefri godtgørelse
250,- kr. pr. klasse, dog højst 500,- kr. pr. dag
Godtgørelse til Ryttermærkedommere
Skattefri godtgørelse 250,- kr. ved mindre en 3 timer og 500,- kr. ved mere end 3 timer
TREC Overdommer Skattefri godtgørelse 250,- kr. ved 5 timer eller mindre. 500,- kr. ved mere end 5
timer.
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Godtgørelse til Banedesigner/Banedesigner assistenter
D-stævne: maks. 750 kr. pr. stævnedag C-stævne: maks. 1100 kr. pr. stævnedag B-stævne: maks. 1250
kr. pr. stævnedag A-stævne: maks 1500 kr. pr. stævnedag Hvis en A-, B-, C- eller D-Banedesigner
bookes til et E-stævne, afregnes der iht. D-stævnetakst. Ovennævnte satser er inkl. evt. moms.
Banedesignere medregner afregning for forberedelsesdage efter følgende regler: - Ved stævner af varighed på 3 dage kan medregnes afregning for 1 forberedelsesdag, der takseres efter stævnets stævneniveau. - Ved stævner af varighed på 4 dage kan medregnes afregning for 2 forberedelsesdage, der
takseres efter stævnets stævneniveau. D age defineres som de stævnedage hvor banedesignere er i reel
aktivitet.

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

