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DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE  

POWERED BY PAVO & EVERHORSE 
BESTEMMELSER DRESSUR 2017 

 
 
Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, 6- og 7-års dressurheste 
Der kåres en vinder pr. årgang. 
Der afvikles kvalifikationsklasser ved distriktsstævner i perioden medio juni – medio september 2017.  Datoer for 
kvalifikationer 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- , 6- og 7-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- 6, og 7-års heste ved udvalgte udendørs distriktsstævner. Klasserne for 4-års heste skal 
deles, hvis der er over 50 starter pr. klasse og kan evt. afvikles over to dage i henhold til DRF’s reglement. Klasserne for 
5-, 6- og 7-års heste kan deles, hvis der er over 32 starter pr. klasse og kan evt. afvikles over to dage i henhold til DRF’s 
reglement.  
 
Tilmelding sker til det enkelte stævne via DRF GO! iflg. de til stævnet udskrevne propositioner. Bemærk, at der ikke kan 
sættes en begrænsning af antal deltagere i klasserne.  
Indskuddet fastsættes af den arrangerende klub i de udskrevne propositioner, dog max. Kr. 300,- 
I distriktskvalifikationsklasserne modtages kun efteranmeldelser, såfremt den arrangerende klub tillader det, men det 
henstilles til klubberne at oprette venteliste. 
 
Distriktskvalifikationsklasserne doteres iflg. den arrangerende klubs propositioner og Dansk Ride Forbunds reglement. 
Der overrækkes rosetter fra Dansk Ride Forbund til de placerede ekvipager.  
 
Fælles for klasserne er, at ved ligeplacering vil ekvipagen med flest point i ”kapacitet” være bedst placeret. Står to eller 
flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i ”ridelighed” være bedst placeret. Derefter er ekvipagerne 
ligeplacerede.  
 
Hver hest må højest starte to kvalifikationsklasser i pr. år. 
4-års heste Ekvipagerne bedømmes i programmet ”Championatsprogram for 4-års heste” med 3 ekvipager på 

banen ad gangen i 15 min (ca. 8 min. ridning og 7 min. til at justere rækkefølge, kommentere og 
udfylde bedømmelsesskemaer). Hestene vurderes efter lineær registrering. 

5-års heste Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 5-års indledende”. 
6-års heste Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 6-års indledende”.  
7-års heste Ekvipagerne bedømmes i programmet ”FEI 7-års indledende”.  
 
Dommerne skal kommentere hestene og offentliggøre pointene løbende via mikrofon. 
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Finalestævnet – deltagere: 
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. Kommer UVM-heste ikke til start i finalen, suppleres der ikke op. 
Fra kvalifikationerne udtages de bedste 40 4-års heste, de 20 bedste 5- års, de 20 bedste 6-års og de 12 bedste 7-års til 
finalestævnet.  
 
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.   
 

Har flere ekvipager samme pointsum efter kvalifikationsrunderne udtages den ekvipage med flest point i ”kapacitet”. Står 
to eller flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i ”ridelighed” være bedst placeret. Derefter er 
ekvipagerne ligeplacerede.  
Ved forfald inden for to dage før finalestævnets startdato suppleres op i forhold til de opnåede point ved 
kvalifikationerne. 
 
Finalestævnet – afvikling: 
Ved finalestævnet afvikles en kvalifikationsklasse og selve finalen.  
Startberettiget i den endelige finale for 4-års heste er de 22 bedst placerede i finalestævnets kvalifikationsklasse. 
Startberettiget i de endelige finaler for 5- og 6-års heste er de 15 bedst placerede i finalestævnets kvalifikationsklasse.  
Startberettiget i den endelige finale for 7-års heste er de 10 bedst placerede i finalestævnets kvalifikationsklasse. 
De deltagende heste skal være opstaldet på stævnepladsen under hele finalestævnet og må ikke fjernes fra pladsen så 
længe de deltager i konkurrencen.  
 
Der foretages lodtrækning om startordenen ved finalestævnets klasser. 
 
Dommerne kommenterer hestene og offentliggør pointene løbende under finalestævnet via mikrofon. 
 
4-års heste Ekvipagerne bedømmes i programmet ”Championatsprogram for-4 års heste”. 
 Hestene vurderes efter lineær registrering. 
 
5-års heste Ekvipagerne bedømmes i kvalifikationsklasserne og 1. kvalifikation til finalestævnet i programmet 

”FEI 5-års indledende” og ved finaleklassen i programmet ”FEI 5-års finale”.  
  
6-års heste Ekvipagerne bedømmes i kvalifikationsklasserne og 1. kvalifikation til finalestævnet i programmet 

”FEI 6-års indledende” og ved finaleklassen i programmet ”FEI 6-års finale”.  
 
7-års heste Ekvipagerne bedømmes i kvalifikationsklasserne og 1. kvalifikation til finalestævnet i programmet 

”FEI 7-års indledende” og ved finaleklassen i programmet ”FEI 7-års finale. 
 
Der vil være mulighed for at ride i opvisningshallen inden kvalifikationsklassen efter nærmere anvisning.  
 
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 
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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 ryttere få det indbetalte indskud retur, 
men ikke bokslejen. 
 
Placeringer og doteringer ved finalestævnet:  
I finalen overrækkes der rosetter og plaketter fra Dansk Ride Forbunds Championat for ungheste, sponsoreret af DRF.   
Placeringer og doteringer i henhold til DRF’s placeringstabel. 
 
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 22 8000 6000 4000 3000 2000 2000

5 års 15 8000 6000 4000 3000

6 års 15 8000 6000 4000 3000

7 års 10 8000 6000 4000

Doteringer kvalifikationsklasse

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

4 års 40 3000 2500 2000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000

5 års 24 3000 2500 2000 1500 1000 1000

6 års 24 3000 2500 2000 1500 1000 1000

7 års 14 3000 2500 2000 1500  
 
Dansk Ride Forbund giver yderligere 5000 kr. i ærespræmie til vinderen af henholdsvis 4-, 5-, 6- og 7 -års championatet.  
 
Officials ved Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste 
Ved finalen suppleres dommerpanelet i 4-års championaterne med et medlem af DV’s dommerliste.  
Distriktskvalifikationsklasserne: Dansk Ride Forbunds Dressurudvalg udpeger dommerne til kvalifikationsklasserne i 
distrikterne. 
Finalestævnet: Dansk Ride Forbunds Dressurudvalg udpeger dommerne til finalestævnet. 
 
Generelle bestemmelser 

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

 I distriktskvalifikationsklasserne uddeles der præmier i overensstemmelse med de arrangerende klubbers 
propositioner og Dansk Ride Forbunds reglement. 

 I kvalifikationerne og finale kan rytteren starte et ubegrænset antal heste pr. klasse/afdeling. 

 4-års heste må aldrig være alene på banen. Såfremt der er frafald eller lignende, SKAL der findes en anden 
stævnehest, som kan opholde sig på banen sammen med den 4-års hest, der skal bedømmes.  

 Det er tilladt at skifte rytter i mellem kvalifikationsstævner og finalestævne. 

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

 Klasserne for 5-, 6-, og 7-års heste er pointgivende med stævnefaktor 1. Resultater for 4-års heste registreres men 
udløser ikke ranglistepoint. Bemærk at resultater opnået i championatsklasser IKKE er kvalifikationsgivende – se 
pkt. 241.  

 Optømning for 4-, 5- og 6-års er trense. Optømning for 7-års er enten trense eller kandar. 
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 I 4-års klasserne er det tilladt at ride enten med pisk (120 cm incl. snert) eller sporer (ikke begge dele) eller uden 
noget.  

 BEMÆRK: Bandager, gamacher og klokker er IKKE tilladt uanset årgang. 

 Det er ved stævnerne ikke tilladt at benytte hjælpetøjler, hverken på opvarmningsbanen eller konkurrencebanen. 

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

 Ved samtlige stævner udleveres kopi af bedømmelsesprotokollen/kritikken som bevis til alle ryttere med 
resultaterne anført. Dansk Ride Forbund henstiller til dommerne at skrive kommentarer herpå. 

 Resultater for alle årgange registreres hos Dansk Ride Forbund til Dansk Ride Forbund. 

 Hestens hove skal være naturligt beskåret og hovvinklen skal, så vidt det er muligt, være i linje med kodevinklen.  

 Beslag/sko skal passe naturligt og være omhyggeligt udført. Alle sko skal være af ens bredde, tykkelse og 
vægtfylde – vægtfylden må ikke overstige jerns. Skoen må ikke forlænge tåranden og ikke gå længere bagud end til 
en linie fra ballen og lodret ned. Der må ikke benyttes nogen former for såler eller indlæg mellem hov og sko 
medmindre der er behov for et sygebeslag. Behov for sygebeslag skal være skriftligt dokumenteret med udtalelse 
fra dyrlæge og denne skal indsendes til dressur@rideforbund.dk forud for start– dog er ringsko uden sål tilladt.  
Hvis anordninger udover det tilladte er anvendt vil hesten blive diskvalificeret var den aktuelle klasse.  
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