
 

 

 
DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE 

POWERED BY PAVO & EVERHORSE 
BESTEMMELSER SPRINGNING 2017 

 
 

Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, og 6-års springheste. 
Der kåres en vinder pr. årgang. 
Der afvikles kvalifikationsklasser ved distriktsstævner i perioden medio juni – ultimo september 2017 og de udvalgte 
stævner kan ses på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.  
Finalestævnet afvikles i uge 41 på Blue Hors i Randbøl. 
 
Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er åbent for ryttere med gyldig dansk rytterlicens samt medlemskab af 
en rideklub under DRF. Ryttere uden dansk licens skal rekvirere en gæstelicens. 
 
Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er åbent for alle 4-, 5- og 6-års heste, der er konkurrenceregistreret i 
Dansk Ride Forbund. Konkurrenceregistrering foretages på DRF GO inden første start! 
Såfremt en hest startes uden gyldig konkurrenceregistrering vil resultatet blive slettet uanset begrundelse og der uddeles 
en bøde. Passet skal kunne fremvises på stævnepladsen. 
 
Kvalifikationsklasser – powered by Pavo og Everhorse; 
Der udskrives klasser for 4-, 5-, og 6-års heste ved udvalgte C-stævner. Klasserne afvikles udelt efter følgende 
propositioner:  
 

Klasse for Klasse Metode Tempo 
4-års heste LC   -     100 cm S5 325 m/min. 
5-års heste LA2* -  120 cm S5 350 m/min. 
6-års heste MB2* - 130 cm S5 350 m/min. 

 
De 3 kvalifikationsklasser skal så vidt muligt afvikles på én dag. Der skal være mulighed for start i en 
opvarmningsklasse. 
 
Tilmelding sker til det enkelte stævne via DRF GO! i henhold til stævnets propositioner. Indskuddet fastsættes af den 
arrangerende klub, men kan max. udgøre kr. 300,- 
I kvalifikationsklasserne modtages kun efteranmeldelser, såfremt den arrangerende klub tillader det, men det henstilles 
til klubberne at oprette venteliste. 
 
Kvalifikationsklasserne doteres ifølge den arrangerende klubs propositioner og Dansk Ride Forbunds reglement. Dog 
doteres 4-års klasser som svarende til sværhedsgrad 1 (for hest) i henhold til reglementet. 
Der overrækkes rosetter fra Dansk Ride Forbund til de placerede ekvipager, sponsoreret af DRF. 
 
Finalestævnet – deltagere: 
Startberettiget i finalestævnet er de 40 bedste 4 års heste, 40 bedste 5 års heste og 25 bedste 6 års heste fra 
kvalifikationsstævnerne samt ligeplacerede. Ved forfald suppleres op indtil to dage før opvarmningsklassen ved finalen 
men det forudsættes at hesten har opnået minimum 7 i karakter ved en kvalifikation.  
Heste som er udtaget via kvalifikationsprogrammet og har deltaget og repræsenteret Danmark ved VM for unge heste i 
indeværende år er automatisk kvalificeret til finalen og vil reducere ovennævnte antal der kvalificerer sig fra 
distriktskvalifikationerne. 
Finalisterne offentliggøres på Dansk Ride Forbunds hjemmeside, umiddelbart efter sidste kvalifikation.  



 

 

Resultater vil ligeledes kunne følges løbende. 
Det er rytternes/hesteejers ansvar selv at holde sig opdateret og at tilmelde til tiden. Der suppleres løbende op ved 
manglende tilmelding.   
 
Finalestævnet – afvikling:   
I opvarmningsklassen har hver ekvipage 60 sekunder på banen til at springe et antal opsatte spring. Der må skridtes på 
banen imens foregående rytter springer. Der vil være TD til stede og deltagelse er frivillig.  
De deltagende heste skal være opstaldet på stævnepladsen under hele finalestævnet og må ikke fjernes fra pladsen så 
længe de deltager i konkurrencen.  
 
Klasse Opvarmning 1. kvalifikation 2. kvalifikation Finale 
4-års Højde: 100 cm Højde: 100 cm 

Metode: S5 
Højde: 100 cm 
Metode: S5 

Højde: 100 cm 
Metode: S5 

5-års Højde: 120 cm Højde: 120 cm 
Metode: S5 

Højde: 120 cm 
Metode: S5 

Højde: 120 cm 
Metode: S5* 

6-års Højde: 130 cm Højde: 130 cm 
Metode: S5 

Højde: 130 cm 
Metode: S5 

Højde: 130 cm 
Metode: S5* 

 
*I finalen for 5- og 6-års afvikles der en omspringning for de 5 bedste og ligeplacerede. Den afvikles og bedømmes som 
omspringning efter metode B1. Startrækkefølge i omspringningen er omvendt rækkefølge af placeringen i hovedspringningen. Ved 
ligeplacering er startrækkefølgen fra finalen gældende.  
 
Efter 2. kvalifikation går de 20 heste med højeste sammenlagte pointsum fra første og anden kvalifikation videre til 
finalen. Heste ligeplaceret med nr. 20 går ligeledes videre til finalen. De første fem heste, der ikke kvalificeres til finalen, 
kan opnå deltagelse i finalen ved forfald indtil 3 timer før finalens planmæssige start, såfremt deltagerantallet kommer 
under 20. 
 
Der er lodtrækning om startorden i opvarmningsklassen og kvalifikationerne. Der er manuel lodtrækning til finalen efter 
2. kvalifikation jf. pkt. 66.4.1 
 
Ved finalestævnet er der hesteeftersyn. Eftersynet skal foretages af en dyrlæge sammen med en stævneofficial. Hesten 
skal vises ved hånden pålagt trense, afslappet og skal bevæge sig på et fast, jævnt, rent og ikke glat underlag. 
Dyrlægen har ret og pligt til at udelukke en hest fra konkurrence, hvis den findes uegnet enten på grund af halthed, 
manglende kondition eller af andre grunde. Ved tvivlstilfælde skal hesten sendes til et særligt, afgrænset område, hvor 
den overvåges af en stævneofficial. Den vurderes så igen af dyrlægen. 
 
Tidspunktet for hesteeftersynet vil blive oplyst i propositionerne for finalestævnet. Hvis hesten ikke godkendes af 
dyrlægen, vil rytteren få det indbetalte indskud retur, dog ikke bokslejen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Placeringer og doteringer ved finalestævnet:  
I finalen overrækkes der rosetter og plaketter fra Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste, sponsoreret af DRF.  
I kvalifikationsklasserne er der placeringer ”og præmiering” efter antal startende og i finalen er der 10 placeringer. 

 
 
Dansk Ride Forbund giver yderligere kr. 5.000 i ærespræmie til vinderen af henholdsvis 4-, 5- og 6-års championatet.  
 
Officials ved Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste: 
Kvalifikationsklasserne for 4-, 5- og 6- års hestene skal bedømmes af to danske stildommere, som bedømmer 
ekvipagerne i fællesskab, samt en ordinær springdommer. Banerne skal bygges af en B-banedesigner. Dansk Ride 
Forbund udpeger de 2 stildommere – klubben skal selv engagere springdommer og banedesigner.  
 
Ved finalestævnet bedømmes hestens springstil af op til 3 dommere udpeget af Springudvalget. Det skal tilstræbes at 
benytte min. en udenlandsk dommer. De 3 dommere er placeret sammen, og dommerne vil efter hvert ridt offentliggøre 
pointene og komme med kommentarer om ridtet. Banedesigneren udpeges af Dansk Ride Forbunds Springudvalg.  
 
Generelle bestemmelser: 

 Alle bagbensbeskyttelser må max. have en total højde på 15 cm og en minimum bredde på 5 cm. Følgende 
kriterier skal respekteres: Indersiden af beskyttelsen skal være glat; og lukkeanordningen må IKKE være elastisk; 
der må ikke bruges tilbagespænd eller anden form for lukkesnører. Den afrundede faste del af beskyttelsen skal 
være placeret på indersiden af koden. Der må ikke anvendes andre former for anordninger i forbindelse med brug 
af bagbensbeskyttelser. 

 Under stævnernes afvikling afgøres tvivlspørgsmål af TD. Øvrige spørgsmål/forhold, herunder eventuel justering af 
propositionerne afgøres af Springudvalget. Afgørelserne er inappellable. 

 I kvalifikationsklasserne skal der i 5-års klasserne indgå Liverpool (alm. Lyseblå plastikvandgrav).  

 For 6-års springes overbygget gummivandgrav. Vandgraven SKAL være flytbar og overholde fordringstabellen 
vedr. bredde i Springreglementet dog minimum 2,5m og max. 3,5m i 6-års klassen 

 Klasserne for 5- og 6-års heste er pointgivende med stævnefaktor 1. Resultater for 4-års heste registreres men 
udløser ikke ranglistepoint 

 Rytterne kan starte et ubegrænset antal heste pr. klasse i championatet. 

 Det er tilladt at skifte rytter mellem kvalifikationsstævner og finalestævne. 

 Det er ved uheld tilladt at skifte rytter under finalestævnet, dog skal godkendelse ske af TD. 

 Klasserne for 5- og 6-års heste er i 2017 pointgivende med stævnefaktor 1. 
 

Doteringer Finaleklasse

Ekvipager 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 6. plads 7. plads 8. plads 9. plads 10. plads

4 års 20 6000 5000 4000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

5 års 20 6000 5000 4000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

6 års 20 6000 5000 4000 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Doteringer kvalifikationsklasse 1 og 2

Ekvipager 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 6. plads 7. plads 8. plads 9. plads 10. plads

4 års 40 2500 2000 1500 1000 800 800 800 800 800 800

5 års 40 2500 2000 1500 1000 800 800 800 800 800 800

6 års 25 2500 2000 1500 1000 800 800 800



 

 

 Optømning:  
4 og 5 års heste: Trense med to-eller tredelt bid (alm. ring- eller muffebid). 
6-års heste: Fri optømning i.h.t. Dansk Ride Forbunds reglement  

 Det er ikke tilladt at benytte hjælpetøjler bortset fra ringmartingal, hverken på opvarmningsbanen eller 
konkurrencebanen. 

 Såfremt en hest diskvalificeres skal den godkendes af TD samt dyrlæge for at kunne deltage i næste konkurrence 
ved stævnet.  

 Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement med seneste rettelser gældende.  

 Banen bygges i henhold til "Informationshæfte til dommere og banedesignere". 

 I kvalifikationsklasserne for 4 års heste er det tilladt at skridte på banen efter banepåvisningen og inden 
konkurrencen i 5 min. 

 
 
 
 
 

 
Bestemmelserne er opdateret d.12 januar 2017 


