DANSK RIDE FORBUND DISTRIKT 11 /13
Struktur omkring E- og D-stævner i regionerne - revideret 14/2-22
Samarbejdsklubber samt koordinator i regionen:

REGION 1: koordinator Tina Aakerblad: Mobil 2254 0555.

BLK, HBR, MRR, NTR, NÆST, SJRK, SSH, STR, STH, SYRK, THR, ROM, VEST,

REGION 2: koordinator Louise Bjørklund: Mobil 51272289

LØRI, RBK, LERK, RTG, VAS, VIR, SKRK, GDR, HARI, SRS, SERK, HOSK, HHH, HORI, BIG

REGION 3: koordinator Marianne Lassen: 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 Dstævner og multiaktiviteter i regionen.
Hver klub kan i første omgang ansøge om 2 stævner. Ledige terminer, kan efterfølgende søges, samt
andre arrangementer som eks. banetræning kan planlægges.
Både E og D stævner, banetræning samt multiaktiviteter skal så vidt muligt, indskrives i regionernes
stævnekalender, samt fremgå på GO.

PROPOSITIONER - skal godkendes af koordinatoren i den enkelte region.:
Propositioner skal være tilgængelige på www.rideforbund.dk mindst 21 dage før første stævnedag
medmindre andet er aftalt med DRF. Hvis dette ikke er overholdt kan DRF eller Distriktet annullere
stævnets gyldighed.
Følgende skal angives i propositionerne:
- Til- og frameldingsfrist
- Hvem stævnet er åbent for og evt. fortrin/begrænsninger, kvalifikationer og udelukkelser
- Links til evt. yderligere gældende bestemmelser for cups og/eller mesterskaber
D-stævner må udskrives i klasser til og med sværhedsgrad 3.
E-stævner må kun afvikles i klasser af sværhedsgrad 0, dog må der afvikles et internt klubmesterskab i en højere sværhedsgrad, her skal bruges aut. dommer og banebygger.
Klubberne må til D-stævner og banetræning invitere alle i Distrikt 11/13. Inviteres klubber udenfor
distriktet, tjek nabodistriktets stævnekalender.
Et E-stævne må maksimalt være åbent for 5 klubber samt for den arrangerende klub.
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UDELUKKELESKRITERIER - OUT-REGLER (ordinær udelukkelses Tabel):
OUT-regler gælder altid ved D-stævner/-klasser.
Ved E-stævner kan arrangøren beslutte at OUT er gældende, dette skal fremgå af proportionerne.
Find OUT reglerne i reglementerne under punkt 60 her:
https://rideforbund.dk/ridesport/sportsreglement
Særlige udelukkelser ved D-stævner i DRESSUR:
Ryttere, der indenfor kvalifikationsperioden har været til start ved B-stævner i sværhedsgrad 4
eller højere og/eller har opnået placering i sværhedsgrad 4 eller højere ved C-stævne eller højere,
er udelukket fra start ved D-stævner.
Kan afviges ved afvikling af klubmesterskaber på D-niveau

ØKONOMI:

Indskud: Fastsat til minimum Kr. 85.00, inkl. de 10 Kr. til DRF
Efteranmeldelse: Klubben fastsætter selv et beløb eller alternativt et administrationsgebyr.

GODTGØRELSE TIL OFFICIALS VED D OG E STÆVNER:
Dommer: 250 kr. pr. klasse højst 500 kr. pr dag
Banedesigner: 750 kr. pr stævnedag
Kilometerpenge efter statens gældende sats

Vær opmærksom på, at aflyste dommere skal have besked i god tid, da der kan være andre der har
brug for dem.

Banetræning under Dansk Ride Forbund defineres på følgende måde:
En Banetræning må ikke indeholde nogle former for konkurrencemoment imellem deltagerne.
Dvs.:
• Der er ingen præmier
• Der uddeles ingen sløjfer
• Der deltager ingen dommer
• Der registreres ingen resultater
• Der er ingen konkurrence på nogen anden måde.
Banetræning skal afvikles efter disciplinens sportsreglement således, at rytteren overholder regler
for etik, velfærd og brug af udstyr på hesten/ponyen.
For springnings vedkommende kan der 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 uploades på DRF Go!
- Dette gøres som et E- stævne, men der er IKKE tale om et E-stævne - blot en aktivitet, derfor ingen placerings indberetning.
- Equipe kan bruges til at meddele tidsplan og riderækkefølge samt hvilken højde/klasse der rides.

Distrikt 11/13, D-Cup for Region 1, 2 og 3.
Out-reglerne er gældende og derudover er der skærpede udelukkelseskriterier, se disciplin afsnit
nedenfor!
Kun ryttere der er medlem af en klub i pågældende Region er startberettet.
Der henstilles til at der ikke rides på heste/ponyer som kun er ”lånt” til mesterskabet.

Fælles for SPRING mesterskaberne:
 Afvikles som niveauklasse i LD og LC
 Ekvipager der starter LD må ikke have startet sværhedsgrad 1 (LB*/**) ved D-stævner el.
højere.
 Ekvipager der starter LC må ikke have startet sværhedsgrad 2 (LA*/**) ved D-stævner el.
højere.
 Afvikles over 1 dag i metode B12 - Der rides 2 omgange – fejl fra 1. og 2. runde lægges
sammen. Ved lige antal fejl er der omspringning, hvor fejl og tid er gældende.
 Indskud: 125,Fælles for DRESSUR mesterskaberne:
 Afvikles som niveauklasse i LC1, LC2, LC3 og LB1 (ponyer bane B og heste bane A)
 Ekvipagen må ikke have startet sværhedsgrad 1 (ponyer LB1 – heste LA1) ved C-stævner
med 65% el. højere

 Den arrangerende klub bestemmer om mesterskabet afvikles over 1 eller 2 dage, der må
rides samme klasse begge dage.
 Hvis det afvikles over 2 dage lægges procenterne fra 1. og 2. dag sammen og udgør resultatet. Ved procentlighed vinder den ekvipage med højeste procent på anden dagen.
 Indskud: 150,-

Generelle regler:
Følgende mesterskaber afvikles: Pony Dressur, Pony Spring, Hest Dressur og Hest spring.
Ponykategorierne afvikles samlet.
Der er tæpper og blomster til vinderen, de arrangerende klubber står selv for udgifterne, distriktet
refunderer udgiften til dækken.
Derudover er der naturligvis rosetter til alle de placerede og doteringer til de 3 først placeret (såfremt der er 3 placeret)
1. pladsen 200,2. pladsen 175,3. pladsen 150,Afvikles dressuren over to dage, vil der kun være rosetter på første dagen til de placeret og
på anden dagen kun præmieoverrækkelse for det samlede resultat.

