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Banedesigneruddannelsen 

 

En banedesigner er den person der ved springstævner designer forhindringernes placering og linieføring i de enkelte udskrevne 

klasser.  

Banedesigneren skal altid have hestens og rytterens bedste for øje. 

Det er banedesignerens ansvar at sikre sig at forhindringernes opbygning, samt linieføring er hensigtsmæssig i forhold til 

rytterens og hestens uddannelsesniveau.  

I alle klasser skal tilbydes baner hvor kvalificerede ekvipager som kan/må ride klassen; trives og som er uddannende samt 

udviklende for både rytter og hest. 

Banedesigneren sikrer gennem korrekte afstande, at banen kan gennemføres i et naturligt flow og at alle sikkerhedsmæssige 

foranstaltninger i forbindelses med banens udførsel er foretaget. 

D-banedesigner  

Adgangskrav  

 Bestået kurset Banedesigner D (tidl. Banebygger 1) 

 Fyldt 18 år 

 Ridemæssig erfaring en fordel 

Ansøgning og udnævnelse 

Når du opfylder ovenstående krav vil du blive automatisk blive tilføjet til Dansk Ride Forbunds liste over officials som findes på 

DRF Go!. Som en del af Dansk Ride Forbunds kvalitetssikring skal dine 3 første stævners baneskitser godkendes af en mere 

erfaren banedesigner INDEN stævnet. Du skal derfor enten selv finde en "mentor" der har status som minimum B-banedesigner 

eller kontakte Dansk Ride Forbund (uddannelse@rideforbund.dk) som kan hjælpe dig med at finde en mentor. 

Hvilke stævner må bygges  

Alle E- og D-stævner til og med sværhedsgrad 2 (LA2*). Standard baner med klassisk linjeføring, kun med normalafstande.  

Opretholdelse af status, for fortsat at kunne fungere på D-niveau. 

Deltagelse i Dansk Ride Forbunds Temadage for D-officials mindst hvert tredje år. Ved manglende deltagelse kan man fortsat 

virke på E-niveau 

C-banedesigner 

http://www.rideforbund.dk/Uddannelseshuset/Kursusbeskrivelser/Banedesigner-D.aspx
mailto:uddannelse@rideforbund.dk
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Adgangskrav  

 Bestået kurserne Banedesigner D (tidl. Banebygger 1), Banedesigner C (tidl. Banebygger 2), Officialspsykologi 

 Fyldt 21 år 

 Ridemæssig erfaring en fordel 

 Praktik: Skal have fungeret som D-banedesigner 1-2 år sammen med en udpeget praktiklærer. Dansk Ride Forbund 

kan hjælpe dig med at finde en praktiklærer - kontakt uddannelse@rideforbund.dk. Der kan gives merit ved 

rideerfaring. 

Ansøgning og udnævnelse  

Når praktiklæreren finder eleven egnet indstilles han/hun til eksamen. Denne eksamen består af en teoretisk og praktisk del.  

Hvilke stævner kan bygges  

E-, D- og C-stævner til og med sværhedsgrad 3 (MB2*)  

Opretholdelse af status  

Ansvarlig banebygger for mindst 6 distriktsstævner over 3 år. Indenfor en 3-års periode have assisteret sammen med min. to 

forskellige banebyggere fra B-niveau, 4 stævnedage ved min. 2 C-stævner med sværhedsgrad 4. Deltaget i Dansk Ride 

Forbunds temadage for banedesignere mindst hvert tredje år. 

B-banedesigner  

Adgangskrav  

 Bestået kurserne Banedesigner D (tidl. Banebygger 1), Banedesigner C (tidl. Banebygger 2), Officialspsykologi 

 Fyldt 23 år 

 Ridemæssig erfaring på min. sværhedsgrad 2 springning 

 Praktik: Mindst 2 år som C-banebygger. Skal have bygget min. 10 C-stævner indeholdende klasser af sværhedsgrad 3 

inden for de sidste 2 år. 

Ansøgning og udnævnelse  

Efter indstilling fra en A- eller B-banedesigner kan man gå til eksamen, hvor banedesigneren bygger et C- eller B-stævne med 

sværhedsgrad 4 (MA2*).  

Hvilke stævner kan bygges  

E-, D-, C- og B-stævner til og med sværhedsgrad 4 (MA2*) 

Opretholdelse af status  

Ansvarlig banebygger for mindst 10 C- eller B-stævner over 3 år. Indenfor en 3-års periode have assisteret sammen med min. 

to forskellige banedesignere fra min. A-niveau 4 stævnedage ved min. 2 stævner med sværhedsgrad 4 (min. et B-stævne med 

sværhedsgrad 5). Deltaget i Dansk Ride Forbunds temadage for banedesignere mindst hvert tredje år.  

A-banedesigner 

Adgangskrav  

 Bestået kurserne Banedesigner D (tidl. Banebygger 1), Banedesigner C (tidl. Banebygger 2), Officialspsykologi og 

derudover have fulgt Dansk Ride Forbunds kurser og temadage i et passende omfang 

 Fyldt 25 år 

http://www.rideforbund.dk/Uddannelseshuset/Kursusbeskrivelser/Banedesigner-D.aspx
mailto:uddannelse@rideforbund.dk
http://www.rideforbund.dk/Uddannelseshuset/Kursusbeskrivelser/Banedesigner-D.aspx
http://www.rideforbund.dk/Uddannelseshuset/Kursusbeskrivelser/Banedesigner-D.aspx
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 Ridemæssig erfaring på min. sværhedsgrad 2 springning 

 Praktik: Mindst 2 år som B-banebygger. Skal have bygget min. 5 stævner indeholdende klasser af sværhedsgrad 4 

inden for de sidste 2 år. 

Ansøgning og udnævnelse  

Springudvalget udnævner A-banedesignere efter behov. Ved interesse for at komme i betragtning kontakt Dansk Ride Forbund 

(uddannelse@rideforbund.dk).  

Hvilke stævner kan bygges  

E-, D-, C- og B-stævner til og med sværhedsgrad 5 (S3*) 

Opretholdelse af status  

Ansvarlig banebygger for mindst 12 C-/B-stævner over 3 år. Været ansvarlig banedesigner ved et B-stævne mindst hvert andet 

år, kan erstattes ved at assistere ved to B-stævner om året, eller højere, for min. Level.1 CD. Deltagelse i Dansk Ride 

Forbunds temadage for banedesignere mindst hvert tredje år. 

International banedesigner 

Dansk Ride Forbund indstiller efter behov A-banedesignere til FEI (Det Internationale Rideforbund) der varetager uddannelsen 

af internationale banedesignere. 

mailto:uddannelse@rideforbund.dk

