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I .  D A N S K  R I D E  F O R B U N D S  S P O R T S R E G L E M E N T ´ S  O P B Y G N I N G ,  F O R M Å L ,  
M V .   

 

1. DRFS’ OPBYGNING 

Dansk Ride Forbunds Sportsreglement (DRFS) består af følgende sektioner: 
 

0 Fælles Bestemmelser 

1 Disciplinafsnit – Dressur  

2 Disciplinafsnit – Springning 

3 Disciplinafsnit – Military 

4 Disciplinafsnit – Distance 

5 Disciplinafsnit – Voltigering 

6 Disciplinafsnit – Bredde 

7 Tillæg - Para 

8 Ponymåling 

9 Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport 

10 Retningslinjer for DRF´s udpegning af officials 

  
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem FB og de individuelle disciplinafsnit m.v. (1 – 10), går 
bestemmelserne i FB forud, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af FB.  
 

2. ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL 

2.1. DRFS’ formål 

DRFS’ primære formål er at sikre: 

- at ”Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport” til enhver tid efterleves 

- en ansvarlig og respektfuld omgang med heste  

- lige og fair vilkår for alle deltagere i ridestævner  

- at bestemmelserne i DRFS’, Den Internationale Olympiske Komites (IOC), FEI og Danmarks 
Idræts-Forbunds (DIF) love og regler overholdes 

- fastlæggelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelse af DRFS 
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2.2 Overfor hvem finder DRFS anvendelse. 

DRFS finder anvendelse ved afvikling af alle arrangementer i DRF’s regi uanset disciplin og i den 
daglige omgang med heste for:   

- rideklubber, som er medlemmer af DRF 

- individuelle medlemmer af rideklubber organiseret under DRF 

- frivillige og ansatte, som assisterer i rideklubber organiseret under DRF, herunder som 
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, og uanset om de er medlemmer af en rideklub under DRF 

- officials antaget af DRF 

- medlemmer af DRF’s bestyrelse, udvalg og distriktsudvalg 

- ryttere, ejere og brugere af heste, som deltager i arrangementer under DRF, eller som afholdes 
efter aftale med DRF 

- arrangementer og arrangørerne heraf, hvis arrangementet holdes i regi af DRF, men ikke af en 
rideklub, som er medlem af DRF 

 

2.3 Forholdet til regler fastsat af DIF, IOC og FEI  

I tillæg til DRFS finder de af DIF, IOC og FEI fastsatte love og regler anvendelse i relevant omfang i 
forhold til de i pkt. 2.2. nævnte.  

2.4. Ansvar for kendskab til DRFS 

Enhver, der deltager i arrangementer under DRF, eller arrangementer som afholdes efter aftale med 
DRF, er ansvarlig for at have kendskab til og indsigt i DRFS, og er forpligtet til at overholde de ved 
DRFS fastsatte regler. 
For personer under 18 år kan indehaveren af forældremyndigheden ligeledes holdes ansvarlig for 
overholdelse af DRFS’ bestemmelser.  
 

3. IKRAFTTRÆDEN 

FB træder i kraft 1. januar 2021 og erstatter alle tidligere regler i FB.   
 

4. OFFENTLIGGØRELSE 

Det til enhver tid gældende DRFS findes på DRF’s hjemmeside www.rideforbund.dk.  
 

5. ANSVARSFRASKRIVELSE 

DRF, dets bestyrelse, direktion og officials er ikke erstatningsansvarlige for handlinger eller 
undladelser, som udspringer af eller kan henføres til deres funktion og/eller afgørelser truffet i henhold 
til DRFS. 

 

6. DATABESKYTTELSESREGLER 

DRF indsamler og registrerer oplysninger om de personer, som DRFS finder anvendelse på, og som 
er nødvendige for DRF’s virke. Dette være sig oplysninger om stævnetilmelding, kursustilmelding, 
tilmelding til ponymåling, rytterlicens, konkurrencehesteregistrering osv. 
 
Deltagelse i aktiviteter under DRF forudsætter oprettelse af profil på www.rideforbund.dk. Ved 
oprettelse af profil på www.rideforbund.dk accepterer opretteren, at navn, registrering af rytterlicens 
samt kategorisering vil være synlig for alle, ligesom det accepteres, at eventuelle stævneresultater må 

http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/
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offentliggøres på www.rideforbund.dk og www.online.equipe.com samt indgå i undersøgelser og 
forskningsprojekter godkendt af DRF.  
 
På www.rideforbund.dk vil navn og rytterstatus være synlige for alle. E-mail, adresse, telefonnummer 
og fødselsdato vil være tilgængelig for alle danske stævnearrangører via Equipe. Herudover 
offentliggøres oplysningerne ikke af DRF.  
 
De, som udfører hverv i regi af DRF i henhold til DRFS, accepterer ved deres accept af hvervet, at 
deres oplysninger vil fremgå på www.rideforbund.dk  
 
I øvrigt henvises til DRF’s hjemmeside www.rideforbund.dk, hvor DRF’s til enhver tid gældende 
privatlivspolitik forefindes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/
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I I .  B E S T E M M E L S E R  O M  H E S T E   
 

8. DEFINITION AF HEST/PONY 

Når der i DRFS henvises til ”hest”, gælder bestemmelserne for såvel heste som ponyer, medmindre 
andet udtrykkeligt er anført.  
 
En hest betragtes som en pony, hvis den ved måling ved højeste torntap på manken er maksimalt 148 
centimeter i stangmål uden sko. Se også særskilt reglement for Ponymåling. 
 

9. HESTEPAS OG ENTYDIG IDENTIFIKATION AF HESTE 

9.1. EU hestepas og identifikation 

En hest skal være i besiddelse af et gyldigt EU hestepas. Hestepasset skal til enhver tid på 
forlangende kunne forevises af rytteren ved deltagelse i arrangementer under eller i regi af DRF.  

9.2.Identifikation af hest 

Danske og udenlandske heste skal være chip-, brænde- eller frysemærkede. Brænde- og 
frysemærkning skal indeholde læsbare cifre, således at hesten ud fra tallene tydeligt kan identificeres.  

9.3. FEI-pas og recognition cards 

Der henvises til de af FEI til enhver tid fastsatte bestemmelser herom.  
 

10. KORREKT VARETAGELSE AF HESTEN 

Hesten er et levende væsen, der skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, 
lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.  
 
Ved uforsvarlig håndtering eller behandling af en hest under et arrangement i DRF-regi, har enhver 
tilstedeværende person pligt til at underrette den/de fungerende officials, stævnearrangøren, og/eller 
stævnejuryen herom. Hvis en person omfattet af DRFS regler bliver bekendt med, at en hest uden for 
et arrangement i DRF-regi behandles eller håndteres uforsvarligt, har den pågældende pligt til at 
underrette DRF.   
 

11. FODRING AF HESTEN 

Ved fodring skal hestens næringsmæssige og adfærdsbiologiske behov dækkes. Det skal tilstræbes, 
at hesten har normalt huld (ernæringstilstand). Hestens behov for tyggetid skal ligeledes dækkes ind 
gennem regelmæssig tildeling af stråfoder eller tilgang til græs fordelt på døgnets 24 timer. Perioder 
uden adgang til tyggetid (stråfoder eller græs) bør ikke overstige 3-4 timer. 

 

12. OPSTALDNING AF HESTEN OG HVILETID OM NATTEN 

Heste skal altid kunne ligge udstrakte på et tørt og tilstrækkeligt strøet underlag. 
Heste må ikke overnatte i hestetransportmidler. 
 
Stævnestalde skal være lukkede i perioden 23.00 til 05.00 for at sikre hestene tilstrækkelig ro og hvile. 
Hvis der er behov for tilsyn af en hest indenfor denne periode, skal det aftales med stævnets TD. 
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13. ADGANG TIL FOLD, FRI BEVÆGELSE OG KONTAKT TIL ARTSFÆLLER M.V.  

Det er afgørende for hestens trivsel, at dens basale behov dækkes. Derfor bør alle heste have daglig 
adgang til fri bevægelse på fold samt visuel og fysisk kontakt til artsfæller. Fold og luftearealer skal 
være egnede til heste, og underlaget skal holdes tilstrækkeligt tørt. 
 

14. TRANSPORT AF HESTEN 

DRF kan forlange, at ryttere, som deltager i arrangementer i DRF-regi, udarbejder en transportplan 
med angivelse af egnet transportmiddel, aflæsningssteder med hvile m.v. 
 

15. BRAND OG EVAKUERINGSPLAN 

For enhver permanent og midlertidig opstaldningsfacilitet skal der foreligge en skriftlig 
evakueringsplan i tilfælde af brand eller ved andre behov for akut evakuering af heste. 
 

16. RIDETEKNISK PÅVIRKNING AF HESTEN I TRÆNING OG KONKURRENCE 

Målet for ridesporten er at udvikle hesten til en ”glad atlet” gennem en harmonisk uddannelse. 
Hestens velfærd og holdbarhed i sporten skal prioriteres både i et kort og et langsigtet perspektiv. 
 
Ridning må aldrig indeholde psykisk eller fysisk misbrug eller vold mod hesten. Straf og overdreven 
korrektion - hvorved forstås uforståelig, unødig og/eller overdreven brug af fysisk eller verbal 
korrektion (herunder brug af pisk, tøjle, sporer, schenkler eller andre remedier), eller ryk eller flåning i 
mund, der medfører smerte eller ubehag – må ikke benyttes på noget tidspunkt i træning og 
håndtering af heste.  
 
Rytteren og/eller den ansvarlige for hesten har altid pligt til at håndtere hesten ud fra en forståelse af 
hestens naturlige adfærd, og til at sætte sig ind i hestes normale adfærd og kropssprog, herunder om 
den viser tegn på smerte, ubehag, konflikt, og reaktioner som flugtdyr. DRF opfordrer alle, som er 
involveret i ridesporten som ryttere, hjælpere, ejere og officials, til løbende at videreuddanne sig og 
indhente den seneste viden om korrekt varetagelse og uddannelse af hesten.  
 
Hesten skal forberedes på trænings- og konkurrencesituationer gennem tilstrækkelig miljøtræning, så 
den er tryg og klar til at yde den ønskede præstation.  
 
De metoder, som anvendes under træning og håndtering af hesten skal baseres på kendskab til 
adfærd og læringsteori, således at hesten så vidt muligt motiveres positivt. Rytteren og/eller den 
ansvarlige for hestens læring skal tage hensyn til hestens alder, mentale og fysiske tilstand ved 
vurderingen af, om hesten er klar til træning og/eller konkurrence på et givent niveau (”fit to compete”). 
Hesten må kun deltage i træning og/eller konkurrence, som modsvarer hestens fysiske og mentale 
kapacitet og alder.  
 
Ved behov for korrektion af hestens adfærd skal den udløsende årsag til hestens adfærd søges 
identificeret og inddrages i rytterens og/eller den ansvarlige hestens plan for en korrektion af 
problemet. 
 
Hjælpemidler såsom pisk, sporer og bid må alene bruges til at vejlede og korrigere hesten i forhold til 
hestens naturlige adfærdsmæssige reaktionsmønster og indlæringspotentiale og aldrig som straf. 
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Umådeholden fremaddrift på en træt hest eller ridning på udmattet hest betragtes som misbrug af 
hesten. 
 

17. BRUG AF UDSTYR OG HJÆLPEMIDLER TIL HESTE  

17.1. Tilpasning og sikkerhed 
Hestens udstyr skal altid være tilpasset hesten og være i forsvarlig stand. Udstyret skal være monteret 
korrekt, være sikkerhedsmæssigt i orden og være i overensstemmelse med det for disciplinen til 
enhver tid godkendte jf. disciplinafsnittet.  
 

17.2. Påvirkning af hesten med udstyr 
Udstyr eller hjælpemidler pålagt hesten må aldrig skade hesten, herunder som følge af manglende 
tilpasning, fejlagtig brug eller misbrug.  

 
Udstyr må ikke benyttes til at hæmme hestens naturlige sanser. Ved pålægning af udstyr på hesten, 
skal hestens naturlige bevægefrihed altid prioriteres.  
 
Udstyr må ikke bruges til at hæmme hestens evne til at udtrykke ubehag eller konfliktadfærd. 
 
Pålagt udstyr, der dækker dele af hestens krop, eksempelvis ”body bandage”, må ikke bruges til 
kamuflage af skader, der kan udløse sanktioner. I sådanne tilfælde diskvalificeres hesten fra 
konkurrence uanset læsionens karakter. 

17.3. Næsebånd 

Der skal være plads til en måleenhed svarende til mindst 1,5 cm mellem hestens næsebånd og 
hestens næseryg. Reglerne gælder for alle typer af næsebånd, og både for det øvre og nedre 
næsebånd.  
Af de enkelte disciplinafsnit fremgår det, hvilke næsebånd der er godkendt af DRF. 
 
17.4. Hut og ørepropper 
Det er tilladt at ride med hut.  
En hut skal være lavet i et materiale og være tilpasset hesten, så den frit kan bevæge ørerne og vise 
sit ørespil. Hutten må ikke dække øjnene, og der må ikke være materiale i hestens ører i form af 
ørepropper. 

17.5. Kontrol af hesten og anvendt udstyr 

En rytter er til enhver tid forpligtiget til at acceptere kontrol af hesten, anvendt udstyr og hjælpemidler 
på stævnepladsen, ved samlinger og andre aktiviteter i DRF-regi. TD, anden official eller dyrlæge 
udpeget af DRF, foretager kontrollen. 
 
Ved udstyrskontrol forstås eftersyn af udstyr i forhold til godkendt type, sikkerhed og tilpasning til 
hesten. Ved kontrol af heste forstås eftersyn af hesten for skader relateret til brug af udstyr eller i 
øvrigt. 
 

18. RYTTERVÆGT OG BALANCE  

Hesten må ikke under ridning vise tydelige tegn på at være generet af rytteren. I bedømmelsen heraf 
indgår rytterens balance, vægt og proportionalitet i forhold til hesten og i forhold til hestens forventede 
præstation. Findes hesten at være generet af rytteren, kan TD - eller stævnearrangøren, hvis der ikke 
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skal tilknyttes TD til stævnet - nægte ekvipagen start. Efter indridning på konkurrencebanen træffes 
afgørelsen af klassens dommer, i givet fald ved diskvalifikation af ekvipagen. Afgørelsen truffet på 
stævnepladsen er endelig og kan ikke indbringes for en stævnejury, men kan efterfølgende af den/de 
berørte indbringes for DRF´s disciplinærudvalg. 
Afgørelsen bør om muligt træffes straks, så hestens opvarmning - afhængig af undersøgelsens udfald 
- enten kan afbrydes eller fortsætte med det samme. 
 

19. HESTENS YDEEVNE M.V. 

19.1. Hestens antal starter pr. dag 

En hest må kun startes ved én stævnearrangør pr. dag, medmindre andet fremgår af disciplinafsnittet. 

19.2. Hestens antal starter pr. uge 

Uanset disciplin må en hest ikke starte i mere end 7 klasser pr. 7 fortløbende kalenderdage, 
medmindre andet fremgår af disciplinafsnittet. 

19.3. Hestens antal starter pr. klasse 

Ingen hest må starte mere end én gang i hver klasse ved samme stævne, medmindre andet fremgår 
af disciplinafsnittet.  

 
19.4. Antal ryttere pr. hest pr. disciplin pr. stævne 
En hest må kun rides af én rytter pr. disciplin pr. stævnedag, medmindre andet fremgår af 
disciplinafsnittet.  

19.5. Særligt for ponyer  

En pony må til E og D stævner starte både som pony og hest ved samme stævne, dog ikke med 
samme rytter. 
 

20. HESTENS ALDER  

Hestens alder følger kalenderåret.  
 
En hest, som er født i 2016, bliver således 4 år den 1. januar 2020. 3-års og yngre heste må ikke 
deltage i nogen form for konkurrence. 4-års heste må ikke deltage i nogen form for konkurrence før 1. 
maj i det år, hvor hesten fylder 4 år. 

 
Der kan i de enkelte disciplinafsnit være fastsat andre krav, herunder skærpede alderskrav i forhold til 
ovenstående. 
 

21. FØLHOPPER 

Konkurrencer uanset art er meget belastende for en drægtig eller diegivende hoppe. En drægtig 
hoppe må derfor kun deltage i stævner indtil 6 måneder før planlagt foling, og igen tidligst 6 måneder 
efter foling, forudsat at føllet er fravænnet. Føl må ikke medtages på en stævneplads.  
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22. SKADER OG SYGDOM HOS HESTE  

22.1. Overvågning og tilsyn med syge heste 

Hvis en hest bliver syg, skal den overvåges og have ro, til den er helt rask og restitueret. Hvis der er 
behov for dyrlægetilsyn, og eventuelt behandling, skal dyrlæge tilkaldes.  

 
Der bør så vidt muligt altid søges stillet en diagnose på syge heste, så behandling af skader eller 

sygdom og forebyggelse af smittespredning målrettet kan ske bedst muligt.  

22.2. Halthed, sygdom og misrøgt 

En halt, syg eller misrøgtet hest må ikke trænes eller starte i konkurrence. Rytter, ejer og øvrige 
ansvarlige for hesten skal sikre, at hesten tilses og behandles i henhold til skadens/sygdommens 
omfang og art, herunder sikre tilsyn af dyrlæge. 
 
Hvis en official bliver bekendt med, at en hest er halt, syg eller misrøgtet, skal den pågældende official 
straks gribe ind og stoppe videre ridning på hesten samt underrette DRF. 
 
Hvis det inden indridning på konkurrencebanen oplyses eller iagttages, at en tilmeldt hest er halt, syg 
eller misrøgtet, skal TD, eller dommer, hvis der ikke er tilknyttet en TD til stævnet - om muligt bistået af 
stævnets eller en af DRF udpeget dyrlæge - undersøge hesten.  
 
Hvis den undersøgende official anser hesten for uegnet til at starte, skal start nægtes. Afgørelsen 
truffet på stævnepladsen er endelig og kan ikke indbringes for en stævnejury, men kan efterfølgende 
af den/de berørte indbringes for DRF´s disciplinærudvalg. 
 
Afgørelsen bør om muligt træffes straks, så hestens opvarmning - afhængig af undersøgelsens udfald 
- enten kan afbrydes eller fortsætte med det samme. 
 
Efter indridning på konkurrencebanen træffes afgørelsen af klassens dommer, og i givet fald ved 
diskvalifikation af ekvipagen. TD eller dommer kan endvidere diskvalificere en ekvipage ved 
opfølgende inspektion af hesten ved eller efter udridning fra konkurrencebanen, inden klassens 
afslutning. Afgørelsen truffet på stævnepladsen er endelig og kan ikke indbringes for en stævnejury, 
men kan efterfølgende af den/de berørte indbringes for DRF´s disciplinærudvalg. 
 
En hest, der er fundet uegnet til start, må ikke startes igen ved samme stævne, før den er erklæret 
klar hertil enten af stævnets dyrlæge, hvis en sådan medvirker, eller af den official, som har nægtet 
hesten start. Udgifter til godkendelse hos stævnets dyrlæge betales endeligt af rytteren. 
 
En rytter, hvis hest er udelukket efter ovenstående, kan, såfremt rytteren ikke skønnes at være årsag 
til halthed, sygdom eller misrøgt, starte en anden hest i samme klasse, såfremt tidsplanen og 
disciplinafsnittet giver mulighed herfor. 
 
Enhver rytter, official eller stævnedyrlæge, der ved et stævne bliver bekendt med misrøgt, uforsvarlig 
håndtering eller behandling eller alvorlig sygdom, bør gøre TD og stævnearrangøren til det 
pågældende stævne opmærksom på forholdet. 

22.3. Sår og skader på hestens krop 

Ved sår og skader på hestens krop skal hesten udelukkes fra konkurrence, medmindre der er tale om 
ubetydelige skrammer, som ikke giver hesten ubehag eller smerte. 
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Som eksempler på ubetydelige skrammer kan nævnes: 

- Blødning fra et overfladisk sår, hvor blødning stopper umiddelbart ved let aftørring 

- Overfladisk skramme i huden eller hævelse på hestens krop, hvor der ikke er smerte eller ubehag, 
inklusiv ved berøring af området. 

 
Sår eller skader forårsaget af udstyr, hjælpemidler, og/eller rytter, herunder som følge af enten 
fejlbrug, misbrug eller vold fra træning eller i konkurrence, kan ikke vurderes som ubetydelige 
skrammer. 
 
Afslidning af pels eller ophelet arvæv betragtes ikke som en skade. 
 
Observeres der sår, skade eller blødning under opvarmning, skal TD eller anden official stoppe 
opvarmningen, og hesten vurderes. Hvis den undersøgende official anser, at skaden eller såret giver 
ubehag eller smerte, eller hvis blødning fortsætter efter let aftørring, skal start nægtes af TD eller 
alternativt af stævnearrangøren. Afgørelsen truffet på stævnepladsen er endelig og kan ikke 
indbringes for en stævnejury, men kan efterfølgende af den/de berørte indbringes for DRF´s 
disciplinærudvalg. 
 
Afgørelsen skal om muligt træffes straks, så hestens opvarmning - afhængig af undersøgelsens udfald 
- enten kan afbrydes eller fortsættes med det samme. 
 
Observeres der sår, skade eller blødning, efter at hesten er kommet ind på konkurrencebanen, som 
vurderes at forårsage ubehag eller smerte, skal ridningen stoppes, og hesten udgår fra klassen. 
Afgørelsen træffes af klassens dommer og i givet fald ved diskvalifikation af ekvipagen. Afgørelsen 
truffet på stævnepladsen er endelig og kan ikke indbringes for en stævnejury, men kan efterfølgende 
af den/de berørte indbringes for DRF´s disciplinærudvalg. 
  
TD - eller dommer, hvis der ikke er en TD tilknyttet stævnet - kan tilsvarende diskvalificere en 
ekvipage ved opfølgende inspektion af hesten ved eller efter udridning fra konkurrencebanen, inden 
klassens afslutning. Afgørelsen truffet på stævnepladsen er endelig og kan ikke indbringes for en 
stævnejury, men kan efterfølgende af den/de berørte indbringes for DRF´s disciplinærudvalg.  

22.4. Forebyggelse af smitsom sygdom 

Alle stalde og opstaldningssteder bør have en skriftlig plan for håndtering af smitsom sygdom. 
 
Ansvarlige for hesten, herunder hestens ejer og rytter, bør løbende overvåge deres hests generelle 
sundhedstilstand. Hvis en hest virker nedstemt eller har ændret æde- og drikkeadfærd, skal hesten 
overvåges nærmere for øget kropstemperatur (feber), øget respirationsfrekvens, hoste, næseflåd, 
hævede lymfekirtler og neurologiske symptomer. Ved tvivl bør dyrlæge tilkaldes. 

 
Vaccinationsstatus bør kontrolleres på nyankommne heste til stalde og lokaliteter.  

 
Ved flytning af hesten har opstalderen/den ansvarlige for hesten ansvar for at oplyse til den nye 
opstalder/ansvarlige for hesten om kendte smitsomme sygdomme hos hesten og i stalden, hvor 
hesten kommer fra. 

 
Stalde, udstyr og transportmidler skal rengøres og desinficeres tilstrækkeligt, og særligt ved brug til og 
imellem forskellige heste. Efter sygdomsudbrud skal der være ekstra fokus på rengøring og 
desinfektion i henhold til gældende forskrifter for den aktuelle sygdom. 
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Personale og personer, der omgås heste, bør instrueres i basale hygiejneprincipper. Der bør være 
adgang til håndvask med sæbe og tørring af hænder med rene håndklæder/servietter/håndtørrer i alle 
stalde. 

 
På stævnepladser og ved aktiviteter i DRF-regi bør heste, som ikke normalt går sammen, ikke drikke 
af samme vandbeholder. 
 
Ved deltagelse i stævner og aktiviteter i udlandet skal rytteren orientere sig om og tage forholdsregler 
for smitsom sygdom i området for at minimere risikoen for at indføre smitte til Danmark.  

22.5. Smitsom sygdom og karantæne  

Anbefalinger fra DRF i forbindelse med udbrud af smitsom sygdom blandt heste skal følges. 
 
Stalde med smitsom sygdom skal oprette karantæneafsnit eller lukkes indtil minimum 14 dage efter 
sidste hest med symptomer i stalden er raskmeldt (”karantæneperioden”). Staldens DRF-medlemmer 
skal underrette DRF herom.  
 
I stalde, hvor der er tvivl om forekomst af smitsom sygdom, skal der tilkaldes en dyrlæge, som skal 
vurdere besætningens tilstand. Ved tvivl afgør DRF’s Veterinærkonsulent endeligt og inappellabelt 
spørgsmålet. 
 
DRF kan kræve, at en dyrlæge skal gennemgå en stald for at vurdere besætningens smittestatus. 
Karantæneperioden kan være længere end 14 dage, hvis det anbefales af en dyrlæge. Dyrlægens 
anbefaling skal altid følges. I tilfælde af uenighed mellem DRF og en dyrlæge eller mellem flere 
dyrlæger, afgør DRF’s Veterinærkonsulent endeligt karantænens længde. Afgørelsen er inappellabel.  
 
Ved forekomst af symptomer på smitsom sygdom i en stald, f.eks. feber, næseflåd og hævede 
lymfeknuder, må heste fra stalden ikke deltage i aktiviteter under DRF, før karantæneperioden er 
udløbet, medmindre dette godkendes af DRF’s Veterinærkonsulent. 
 
Øvrige heste fra stalden samt andre kontaktheste må ikke deltage i aktiviteter under DRF i 
karantæneperioden, uanset om hesten udviser symptomer på sygdom, medmindre dette godkendes 
af DRF’s Veterinærkonsulent. 
 
Stalde med smitsom sygdom må ikke afholde stævner eller andre aktiviteter i karantæneperioden, 
medmindre det i særlige tilfælde godkendes af DRF’s Veterinærkonsulent. 
 
Det er i særlige tilfælde muligt at afholde stævne på en stævneplads, hvor et særligt staldafsnit er 
lukket og isoleret for offentligheden på grund af smitsom sygdom. Der kan kun gives tilladelse hertil af 
DRF’s Veterinærkonsulent. 
 
Ved mistanke om smitsom sygdom hos en hest (f.eks. feber, hoste, næseflåd, hævede lymfekirtler), 
som befinder sig på en stævneplads, skal rytteren/ejer med det samme henvende sig til stævnets TD 
eller stævnearrangøren. 

22.6. Kategorisering af stalde ved sygdom 

Generelt vil nedenstående opdeling (kategorisering) af stalde i gruppe 1-3 gælde ved håndtering af 
smitsom sygdom i en stald, medmindre andet er angivet af DRF på www.rideforbund.dk: 
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Gruppe 1: Raske stalde  
Daglig observation af alle heste. 
Ved deltagelse i aktiviteter under DRF bør rytteren/den ansvarlige for hesten som minimum tage 
temperatur på hesten: 
 

1. Dagen før deltagelse i en aktivitet (gælder, hvis der ikke er konstateret alvorlige udbrud) 
2. Dagligt i 10 dage før deltagelse i en aktivitet (gælder, hvis der er konstateret alvorlige udbrud) 

 
Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion 
Der skal etableres karantæne i minimum 14 dage fra sidste hest i stalden er raskmeldt (der må som 
hovedregel ikke ske til- eller afgang af heste i stalden i karantæneperioden). 
Så vidt muligt skal syge heste isoleres, og der skal ske daglig temperaturtagning. 
 
Gruppe 3: Stalde med konstateret herpesvirus 1 infektion (aggressivt udbrud) eller andre alvorlige 
sygdomsudbrud 
Der skal etableres karantæne i minimum 21 dage fra sidste hest i stalden er raskmeldt (der må ikke 
ske til- eller afgang af heste i stalden i karantæneperioden). 
Så vidt muligt skal syge heste isoleres, der skal ske temperaturtagning morgen og aften, og der skal 
foretages desinfektion og tøjskifte for alle med kontakt til stalden samt desinfektion af udstyr og 
staldoverflader inden genåbning af stalden. 
  

23. DOPING OG MEDICINERING  

Heste må ikke deltage ved ridestævner under indflydelse af smertedæmpende, 
præstationsfremmende, stimulerende eller beroligende stoffer. 
Heste er underlagt IOC’s, FEI’s og DIF’s til enhver tid gældende regler om doping og medicinering af 
heste, ryttere og sportsudøvere.  

 
Heste, som deltager i ridestævner, må ikke behandles med nogen former for injektion på 
stævnepladsen. De må ikke få væske tildelt i nogen form, ud over hvad de selv frivilligt indtager.  
 
Heste må ligeledes ikke tildeles forebyggende medicinering ved injektion eller væskebehandling ved 
start til internationale stævner, hverken i Danmark eller i udlandet.  
 
Hvis der er behov for medicinering af heste på en stævneplads i Danmark, skal tilladelse hertil 
indhentes fra DRF’s Veterinærkonsulent forud for behandling, medmindre der er tale om en alvorlig 
eller livstruende situation for hesten. 
 

24. HYPOSENSITIVITET, HYPERSENSITIVITET OG NEUREKTOMI 

Heste må ikke deltage i konkurrence, herunder i udlandet, hvis et ben eller dele af et ben er 
hyposensitivt (nedsat følsomhed og smertefornemmelse) eller hypersensitivt (forøget følsomhed eller 
smertefornemmelse).  
 
Det er ikke tilladt at deltage i konkurrence på heste, som på noget tidspunkt har fået foretaget 
neurektomi (nervesnitning), og de må ikke tilmeldes eller starte stævner, herunder i FEI-regi.  
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I tilfælde af mistanke eller viden om behandlinger eller indgreb på en hest, der deltager i konkurrence, 
som kan medføre øget eller nedsat følsomhed og/eller smertefornemmelse i hestens ben, kan DRF 
kræve, at hesten undersøges nærmere, inden den kan deltage i konkurrence.  
 
Udgifterne til sådanne undersøgelse afholdes endeligt af hestens ejer, hvis der konstateres en øget 
eller nedsat følsomhed og/eller smertefornemmelse i hestens ben.   
 

25. VACCINATION  

25.1. Basisvaccination, booster og årlig re-vaccination efter 31. december 2012 

Hesten må først deltage i stævner og aktiviteter i DRF-regi, efter de to første basisvaccinationer er 
givet. Alle vaccinationer skal være foretaget mindst 7 dage før hestens ankomst til stævnepladsen. 
Dagen hvor hesten er vaccineret tælles ikke med i de 7 dage, dvs at hesten må ankomme på 
stævnepladsen på 8. dagen 
  
Hesten skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. at den skal være basisvaccineret med 2 
vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Vaccinationsdagen tæller 
med. Herefter skal hesten have en booster-vaccination, der skal gives senest 7 måneder efter den 
anden basisvaccination og i overensstemmelse med den benyttede vaccines godkendelse. 
 
Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination. Alle årlige 
vaccinationer, givet efter 31. december 2012, skal gives senest på årsdagen efter sidste vaccination, 
uanset basisvaccination. 
 
Vacciner skal gives af dyrlæger i henhold til myndighedernes godkendelse af vaccinen.  
 
25.2. Basisvaccination og årlig re-vaccination før 1. januar 2013 
Hesten må først deltage i stævner og aktiviteter i DRF-regi, efter de to første basisvaccinationer er 
givet. Alle vaccinationer skal være foretaget mindst 7 dage før hestens ankomst til stævnepladsen. 
Dagen hvor hesten er vaccineret tælles ikke med i de 7 dage, dvs at hesten må ankomme på 
stævnepladsen på 8. dagen. 
 
Hesten skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. have fået 2 vaccinationer mod influenza med 
mindst 21 og højst 92 dage imellem. Vaccinationsdagen tæller med. Hesten skal være revaccineret 1 
gang årligt, dvs. senest 367 dage efter foregående vaccination. Overskrides de 367 dage skal der 
basisvaccineres igen. Efter 31. december 2012, skal den årlige revaccination dog gives senest på 
årsdagen efter sidste vaccination. 
 
Ingen rettelse af vaccinationsdatoer må foretages uden en dyrlæges bemærkning herom samt 
dyrlægens stempel og underskrift. 

25.3. Attestation for vaccination 

Attestation for vaccination (dato, produktmærke, batchnummer, dyrlægens stempel med angivelse af 
dyrlægens navn samt dyrlægens underskrift) foretages af en dyrlæge. Attestationen skal fremgå af 
vaccinationskortet/vaccinationsattest i hestepasset eller af særskilt hæfte. Vaccinationer foretaget 
efter 1 januar 2021 skal fremgå af hestepasset. Hvis vaccinationerne ikke fremgår af hestepasset, 
skal gyldig vaccinationsattest kunne forevises ved deltagelse i arrangementer under DRF inden 
arrangementets afslutning. Ved mesterskaber og championater skal gyldig vaccinationsattest kunne 
forevises inden hestens start i første klasse.  
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25.4. Overførsel af vaccinationsattestering ved nyt eller duplikeret pas 

Ved oprettelse af nyt pas eller genskabelse af eksisterende pas kan vaccinationer overføres. En 
overførsel kan kun foretages af en dyrlæge og efter fremvisning af dokumentation for tidligere 
vaccinationer, hvori hesten er entydigt identificeret ved signalements beskrivelse og 
chipmærkenummer eller brændemærke. 
 
For vaccinationer overført efter 1.1.2013 gælder, at datoer for basis- og boostervaccinationerne samt 
sidste årlige vaccination skal overføres enkeltvis med angivelse af produktmærke og batchnummer. 
Øvrige vaccinationer kan overføres samlet med angivelse af dato, dyrlægens navn samt underskrift og 
stempel.   

25.5. Manglende gyldig vaccination  

 

25.5.1. Ingen gyldig dokumentation for vaccination:  
Stævnedeltagelse er ikke tilladt. Hesten diskvalificeres af DRF fra klasser, hvor hesten eventuelt 
allerede har startet uden gyldig vaccination. Hesten skal være vaccineret i henhold til reglerne 
inden næste stævnestart. 
 

25.5.2. Hesten er ikke basisvaccineret i henhold til reglerne:  
Stævnedeltagelse er ikke tilladt. Hesten skal diskvalificeres af DRF fra klasser, hvor hesten 
eventuelt allerede har startet uden gyldig vaccination. Hesten skal være vaccineret i henhold til 
reglerne inden næste stævnestart. 

 

25.5.3. Sidste vaccine indgivet mindre end 7 dage før ankomst til stævnepladsen:  
Stævnedeltagelse er ikke tilladt. Hesten diskvalificeres af DRF fra klasser, hvor hesten eventuelt 
allerede har startet uden gyldig vaccination.  
 

25.5.4. Én af hestens tidligere årlige re-vaccinationer eller booster-vaccination er overskredet med 
1-30 dage:  
Hesten er startberettiget. Hesten skal være vaccineret i henhold til reglerne inden næste 
stævnestart.  
 

25.5.5. Seneste årlige re-vaccination eller booster-vaccination er overskredet med mere end 30 
dage:  
Stævnedeltagelse er ikke tilladt. Hesten diskvalificeres af DRF fra klasser den eventuelt allerede 
har startet uden gyldig vaccination. Hesten skal være vaccineret i henhold til reglerne inden næste 
stævnestart. 
 

I de tilfælde hvor hesten ikke har været vaccineret i henhold til ovenstående, pkt. 25.5.1-25.5.5, 
indberettes der til DRF for registrering. 
 

26. KONKURRENCEREGISTRERING  

For at kunne deltage i stævner og aktiviteter under DRF skal hesten være registreret i SEGES samt 
være konkurrenceregistreret hos DRF. 
For ryttere med nordisk rytterlicens, bosat i et andet nordisk land end Danmark, og ryttere med 
gæstelicenser, er hestepas med dansk konkurrenceregistrering ikke påkrævet.  
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27. STÆVNENUMRE  

Hesten skal, medmindre andet fremgår af disciplinafsnittet, under hele stævnet synligt bære et 
sort/hvidt stævnenummer (ekvipagens stævnenummer) på venstre side eller på fortøjet. Tallene skal 
være minimum 3 cm og max. 6 cm høje.  
 

28. REKLAMER, LOGO OG FLAG PÅ HESTENS UDSTYR  

Ved stævner er det tilladt at bære flag, reklamer og logo synligt på hestens udstyr i overensstemmelse 
med det i de relevante disciplinafsnit anførte. Dannebrog med årstal må kun bæres for det anførte 
kalenderår. Reklamer/logoer må ikke omfatte produkter, budskaber eller illustrationer, som DRF 
vurderer, kan være forstyrrende eller anstødelige i almindelighed, eller som strider mod dansk 
amatøridræts grundtanker og formål. Det er ikke tilladt at bruge opfordringsord.  
 
På hestens sadelunderlag må der, medmindre andet fremgår af disciplinafsnittet, bæres reklame/logo, 
max. 200 cm2 på hver side. Der må ligeledes være reklame/logo på hestens hut, max. 75 cm2. 

 
Det er altid tilladt at bære rideklubbers og avlsforbunds logoer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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I I I .  R Y T T E R E N   

29. ETIK OG VÆRDIER  

Al aktivitet i rideklubber, til ridestævner og andre aktiviteter i DRF-regi bør ske med tanke for og 
efterlevelse af DRF’s værdier. 
 
I forbindelse med stævnedeltagelse skal rytteren altid optræde på en sådan måde, at det tjener til ære 
for dansk ridesport. Det samme gælder rytterens hjælpere og trænere. 
 
Rytteren, indehaveren af forældremyndigheden og/eller rytterens hjælpere er forpligtede til at optræde 
og opføre sig sikkerhedsmæssigt forsvarligt i omgangen med hesten og andre ryttere. Rytteren, 
indehaveren af forældremyndigheden og/eller rytterens hjælpere må ikke opføre sig usportsligt, 
uforskammet eller utilbørligt. De pågældende skal til enhver tid efterkomme påbud og henstillinger 
givet af TD, dommer, andre officials eller stævnearrangøren.  

 

30. FIT TO COMPETE 

Ryttere, som deltager i stævner, skal ligesom hesten, være fit to compete. I tvivlstilfælde kan DRF, TD 
eller stævnearrangør forlange en lægeattest før tilladelse til at starte i konkurrence gives.   
 

31. ANSVAR  

Al deltagelse i aktiviteter under DRF, herunder i ridestævner, sker på rytterens eget ansvar og risiko. 
 

32. SIKKERHED FOR RYTTERE OG HESTE UNDER KONKURRENCE 

Heste eller ryttere, som vurderes at være til fare for sig selv eller andre, kan nægtes start i 
konkurrence. Afgørelsen træffes af TD eller klassens dommer. Afgørelsen truffet på stævnepladsen er 
endelig og kan ikke indbringes for en stævnejury, men kan efterfølgende af den/de berørte indbringes 
for DRF´s disciplinærudvalg. 
 
Afgørelsen bør om muligt træffes straks, så hestens opvarmning enten kan afbrydes eller fortsætte 
med det samme. 
 
Efter indridning på konkurrencebanen træffes afgørelsen af klassens dommer, og i givet fald ved 
diskvalifikation af ekvipagen. 
 

33. DOPING 

Ryttere må ikke deltage ved ridestævner og andre arrangementer under DRF under indflydelse af 
stimulerende eller beroligende stoffer.  
 
Ryttere er underlagt IOC, FEI og DIF’s til enhver tid gældende regler om doping.  
 
Ryttere er forpligtet til, ved DRF-arrangementer, både i- og udenfor konkurrence, at underkaste sig 
eventuel kontrol af overholdelse af reglerne. Kontrol gennemføres i givet fald af DRF i 
overensstemmelse med de af DIF fastsatte regler for dopingkontrol af sportsudøvere.  
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34. ALKOHOL OG RUSMIDLER 

Ryttere, som har indtaget alkohol eller andre rusmidler i en mængde, som af stævnets TD eller 
dommer vurderes at påvirke deres deltagelse i konkurrence, skal nægtes start. Afgørelsen truffet på 
stævnepladsen er endelig og kan ikke indbringes for en stævnejury, men kan efterfølgende af den/de 
berørte indbringes for DRF´s disciplinærudvalg. 
 
Ryttere er forpligtet til, ved alle DRF-arrangementer inkl. træningssamlinger og både i og udenfor 
konkurrence, at underkaste sig kontrol af overholdelse af reglerne. Kontrol gennemføres i givet fald af 
DRF i overensstemmelse med de af DIF fastsatte regler.  
 

35. KONTROL AF RYTTERS UDSTYR OG PÅKLÆDNING 

TD, eller en official udpeget af DRF, kan foretage kontrol af rytterens udstyr og påklædning. Ryttere, 
som deltager i et stævne eller en aktivitet under DRF med udstyr, som ikke er i overensstemmelse 
med DRFS, kan diskvalificeres af TD eller anden official. Afgørelsen truffet på stævnepladsen er 
endelig og kan ikke indbringes for en stævnejury, men kan efterfølgende af den/de berørte indbringes 
for DRF´s disciplinærudvalg. 
 

36. KRAV OM MEDLEMSKAB AF EN RIDEKLUB FOR START 

For at deltage i stævner og arrangementer under DRF, skal en rytter være medlem af en rideklub, 
som er medlem af DRF og være uden restance til DRF.  
Undtaget herfra er: 

- Nordiske ryttere i besiddelse af gyldig licens fra et af de øvrige nordiske lande, såfremt rytteren 
rider på heste fra sit hjemland.  

- Øvrige udenlandske ryttere med gyldig gæstelicens udstedt af DRF. 

- Danske ryttere bosat i udlandet ved internationale stævner under DRF. 

- Udvalgte aktiviteter, hvor DRF konkret i hvert enkelt tilfælde har undtaget fra krav om 
medlemskab. 

 
Ingen ryttere kan starte for mere end én klub ved samme stævne, medmindre andet fremgår af 
disciplinafsnittet. 
 

37. RYTTERLICENS  

For at ride stævner fra og med D-niveau skal rytteren være i besiddelse af en gyldig rytterlicens 
udstedt af DRF.  
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38. TYPER AF LICENSER, GYLDIGHEDSPERIODE M.V. 

 

Type af licens Gyldighed Gyldighedsperiode Erhvervelse 

D-licens Gælder ved start til 
danske stævner på D-
niveau samt alle 
niveauer i voltigering 

12 måneder Indløses på 
www.rideforbund.dk 

C-licens 
(inkl. D-licens) 

Gælder ved start til 
danske stævner på D- 
og C-niveau i spring og 
dressur, samt alle 
niveauer i military og 
distance. 

12 måneder Indløses på 
www.rideforbund.dk 

B-licens 
(inkl. D-og C-
licens) 

Gælder ved start til 
danske stævner på alle 
niveauer i spring og 
dressur 

12 måneder Indløses på 
www.rideforbund.dk 

FEI-licens Gælder ved start til 
internationale stævner i 
Danmark eller udland 

Kalenderåret Indløses på 
www.rideforbund.dk 

Voltigeringslicens 
(se D-licens) 

  12 måneder   

Gæstelicens Gælder for 
udenlandske ryttere, 
der ønsker at deltage 
ved danske 
ridestævner.  

1 stævne eller 3 måneder Udfyldt blanket (se 
på www.rideforbund.dk) 
samt skriftlig 
godkendelse fra 
rytterens nationale 
forbund. Fremsendes til 
DRF’s administration.  

39. RYTTERLICENS FOR UDENLANDSKE STATSBORGERE  

Ryttere, som er udenlandske statsborgere, kan med skriftlig godkendelse fra rytterens nationale 
rideforbund opnå dansk rytterlicens efter samme regler som danske statsborgere. 
 

40. ALDER   

En rytters alder følger kalenderåret, uanset om rytteren har fødselsdag d. 1. januar eller 31. december 
i et kalenderår. 
 
En rytter, som er ældre end 16 år, skal deltage i heste-klasser, uanset om rytteren starter en pony. 
 
Det er ikke tilladt at starte som en ponyekvipage i hesteklasser, såfremt ponyrytteren er berettiget til at 
starte i ponyklasser. 
En rytter, som er 16 år eller yngre, skal deltage i pony-klasser, hvis rytteren starter en pony, 
medmindre andet fremgår af afsnit 61 om opklasning og nedklasning, eller disciplinafsnittet. 
 
 

http://www.rideforbund/
http://www.rideforbund/
http://www.rideforbund.dk/
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41. SIKKERHEDSUDSTYR  

41.1. Sikkerhedsmæssigt forsvarlig påklædning  

Ved enhver færdsel til hest på stævnepladsen, skal rytteren bære sikkerhedsmæssigt forsvarlig 
påklædning og sikkerhedsudstyr. 
 

41.2. Skema over hhv. påkrævet og tilladt sikkerhedsudstyr 

 

Disciplin   Ridehjelm  Sikkerhedsvest – 
Ryttere til og med det 
år de fylder 18 år 

Sikkerhedsvest – 
Ryttere fra det år de 
fylder 19 år 

Dressur   Påkrævet Tilladt Tilladt 

Spring   Påkrævet Påkrævet Tilladt 

Military  
  

Dressur Påkrævet Tilladt Tilladt 

Terræn Påkrævet Påkrævet Påkrævet 

Spring Påkrævet Påkrævet Tilladt 

Distance   Påkrævet Tilladt Tilladt 

Bredde   Påkrævet Tilladt Tilladt 

Voltigering   Påkrævet ved 
ridning 

Ingen krav Ingen krav 

De til enhver tid DRF godkendte standarder for sikkerhedsudstyr fremgår af www.rideforbund.dk. 
I discipliner, hvor sikkerhedsvest er påkrævet skal denne også bæres ved præmieoverrækkelse, 
der foregår til hest. 

 

 

42. FLAG, REKLAMER, LOGO OG SPONSORATER  

Ved stævner er det tilladt at bære flag, reklamer og logo synligt på rytters påklædning i 
overensstemmelse med det i de relevante disciplinafsnit anførte. Dannebrog med årstal må kun 
bæres for det anførte kalenderår. Reklamer og logo synligt på egen påklædning skal være i 
overensstemmelse med nedenstående og det i de enkelte disciplinafsnit anførte. 
 
Reklamer og logoer må ikke omfatte produkter, budskaber eller illustrationer, som DRF vurderer, kan 
være forstyrrende eller anstødelige i almindelighed, eller som strider mod dansk amatøridræts 
grundtanker og formål. Det er ikke tilladt at bruge opfordringsord.   
 
Det er altid tilladt at bære rideklubbers og avlsforbunds logoer.   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.rideforbund.dk/
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IV .  O F F I C I A L S    
 

43. GENERELT 

Autorisation af alle officials, som virker i DRF regi, foretages af DRF i henhold til de af DRF til enhver 
tid fastsatte regler for officials og deres virke, herunder funktionsperiode.   
 
Ved Danmarksmesterskaber og DRF-mesterskaber udpeges officials altid af DRF. Ved andre stævner 
og arrangementer i DRF-regi kan DRF beslutte, hvilke officials DRF vil anvende.  
 
Officials skal medvirke til, at stævnet afvikles bedst muligt, og til at skabe et attraktivt stævne for 
ryttere, heste, stævnearrangører og tilskuere. Officials skal til enhver tid tilstræbe, at stævnet får den 
højeste sportslige og kvalitetsmæssige standard, og at stævnet afvikles efter de lagte tidsplaner.  
 
Officials er forpligtet til at leve op til DRF’s Code of Conduct. 
 
Alle officials skal fremgå i Equipe senest ved stævnets første start. 
Hvis der sker ændringer efter stævnes første start, skal disse snarest muligt angives i Equipe.  

 

44. TYPER AF OFFICIALS  

DRF har følgende officials:  
 

DISCIPLIN OFFICIALSTYPE 

Fælles for alle Teknisk Delegeret (TD) 

Dressur Dommer 
Stildommer  

Springning Dommer 
Stildommer 
Banedesigner (SBD) 

Military Overdommer (OD)  
Dressurdommer 
Springdommer 
Banedesigner 
Terrænbanebygger (TBB) 
Terrænstildommer 

Distance Dommer 
Dyrlæge 

Voltigering Dommer 

 

45. FUNKTIONSPERIODE 

Officials må kun virke ved et stævne pr. dag og må ved dette stævne kun have én official funktion, 
medmindre andet fremgår af det konkrete disciplinafsnit. En official, der fungerer som official ved et 
stævne, må ikke starte som rytter ved det pågældende stævne, medmindre andet fremgår af 
disciplinafsnittet.  
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46. INTERESSEKONFLIKT OG HABILITETSREGLER 
Alle officials skal så vidt muligt forsøge at undgå enhver interessekonflikt. En official skal have en 
neutral, uafhængig og fair tilgang til ryttere, deres hjælpere og andre officials. Finansielle og/eller 
personlige interesser må aldrig påvirke en officials måde at agere på.   
 
En stil- eller dressurdommer må ikke bedømme en ekvipage, som vedkommende har undervist inden 
for de seneste 3 måneder før stævnets afholdelse. 
 
Ingen stil- og dressurdommer må ikke bedømme sine forældre, børn, søskende, ægtefælle, samlever 
og/eller samlevers børn eller egen hest, som rides af anden rytter. 
 
Afholder eller deltager en dressurdommer i programridningskursus, medfører det 30 dages 
bedømmelseskarantæne for dommeren i forhold til de ekvipager der har deltaget i kurset. Det er 
dommerens ansvar at oplyse kursusdeltagerne herom. 
 
En championatsdommer må ikke bedømme kvalifikationsrunder i samme årgang, hvor de selv 
deltager som ryttere i indeværende år.   
 
Sælger en dressurdommer sin hest, må denne ikke bedømme den pågældende hest før 6 måneder 
efter salget er gennemført.    
 

47. TD’S TILSTEDEVÆRELSE, MYNDIGHED MV. 

Ved stævner, hvor der skal være en TD, er denne stævnets øverste myndighed og formand for 
stævnejuryen. TD skal være til stede under hele stævnet, når der er ridemæssig aktivitet, som har 
relation til stævnestart. Derudover skal TD være på stævnepladsen i passende tid før første klasse og 
efter sidste klasses afslutning. 
 
Hvis en rideklub afvikler mere end én disciplin parallelt samme dag, skal der være mindst én TD pr. 
disciplin pr. dag. Hvis der ved samme disciplin skal være to TD’er pr. stævnedag, skal der tilsikres 
passende overlap mellem TD’erne.  
 
Medmindre andet fremgår af det enkelte disciplinafsnit, bør ingen TD have en funktionstid på 
stævnepladsen på mere end 10 timer pr. stævnedag.   
 
TD og stævnearrangøren kan inden stævnestart i samråd definere, hvilket område hos 
stævnearrangøren, der er stævnepladsen. 
 
Hvis TD efter stævnets start får forfald skal stævnearrangøren straks kontakte DRF, som herefter 
træffer beslutning om udpegelse af en anden TD i det omfang det er muligt. 
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48. KRAV OM ANVENDELSE AF TD  

Ved alle A-, B- og C-stævner skal der anvendes en TD. 
I nedenstående skema fremgår krav til TD’s status ved de forskellige stævnetyper og discipliner. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved D-stævner/klasser kan stævnearrangøren, alternativt distriktet, vælge, om der skal anvendes TD. 
Hvis anvendelse af TD vælges, har denne samme funktioner som ved C-stævner. 
 

49. UDPEGNING AF TD 

Ved A- og B-stævner, samt ved championatsfinaler, udpeges TD af DRF.  
Ved C-stævner udpeges TD af stævnearrangøren eller distriktet.  
 
DRF eller distriktet kan pålægge en stævnearrangør en ekstra TD. Omkostningerne herved afholdes 
af stævnearrangøren. 
 

50. TD’S FORFALD 

Hvis stævnets TD får forfald, og en afløser ikke kan findes inden for rimelig tid, kan DRF ved A- og B- 
stævner og distriktet ved C-stævner, beslutte, at der ikke skal være en TD til et stævne, hvor der ikke 
afholdes mesterskab, og at en TD er til stede pr. telefon. 

 

51. REGLER FOR OFFICIALS I ØVRIGT  

Se de relevante disciplinafsnit. 
 

52. GODTGØRELSE TIL OFFICIALS  

Godtgørelse til officials forfalder til betaling ved stævnets afslutning og skal være officials i hænde 
senest 5 dage efter forfald. Godtgørelsen betales af stævnearrangøren medmindre andet er aftalt med 
DRF/Distriktet. Oversigt over godtgørelse til officials kan findes på www.rideforbund.dk 

 

53. OFFICIALS’ VIRKE VED STÆVNER  

Se disciplinafsnittet. 
 
 
 
 
 

 
 

Stævnetype / 
TD-status 

Springning Dressur Military Distance Voltigering 

A+B C D A+B C D    

B-TD x x x x x x   x 

C-TD (x) x x (x) x x    

Military TD        x   

Distance TD         x  

Voltigering TD         x 
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V.  K V A L I F I K A T I O N S K R A V ,  K A T E G O R I S E R I N G E R  O G  
U D E L U K K E L S E S K R I T E R I E R   

  

54. KVALIFIKATIONSPERIODEN 

Kvalifikationer, kategoriseringer og udelukkelser tilbagedateres af DRF i henhold til 
kvalifikationsperioden, der omfatter det indeværende og de 2 forudgående kalenderår. Kun resultater 
opnået i denne periode har betydning for rytterens og hestens aktuelle status.  

 
Alle kvalifikationer, herunder skærpede kvalifikationskrav, skal være opnået inden ordinær 
tilmeldingsfrist/eftertilmeldingsfrists udløb, medmindre andet fremgår af det konkrete disciplinafsnit. 

 

55. KVALIFIKATIONSKRAV FOR DELTAGELSE I A- OG B-STÆVNER  

Se disciplinafsnittet.  
 

56. KVALIFIKATIONSKRAV FOR DELTAGELSE I C-, D- OG E-STÆVNER  

Ingen, medmindre kategoriseringskrav for klassen eller propositionerne angiver skærpede 
kvalifikationskrav. 
 

57. SKÆRPEDE KVALIFIKATIONSKRAV  

Kvalifikationskrav, der ikke fremgår af DRFS, kaldes skærpede kvalifikationskrav og skal fremgå af 
propositionerne. Skærpede kvalifikationskrav angives altid som minimumskrav. 
 
Skærpede kvalifikationskrav kan eksempelvis udtrykkes således i propositionerne: 

- Hesten/ponyen, rytteren eller ekvipagen skal min/max være kategori X 

- Ekvipagen skal minimum have opnået placering i sværhedsgrad X. 
 

58. KATEGORISERINGER  

Se disciplinafsnittet.  
 

59. UDELUKKELSESKRITERIER  

60.1. Generelt  

Såfremt der for deltagelse i en klasse/stævne/stævneniveau etc. er opstillet udelukkelseskriterier, 
indgår kun resultater opnået inden udløb af den ordinære tilmeldingsfrist. Ved mulighed for 
eftertilmelding indgår alle opnåede resultater pr. dato for eftertilmeldingsfristens udløb.  

60.2. OUT-regler (OUT: Ordinær Udelukkelses Tabel)  

OUT-regler finder ikke anvendelse ved A-, B- og C-stævner. OUT-regler må ikke lempes, men kan 
skærpes. Ved cups, mesterskaber og lign. kan OUT-reglerne lempes eller skærpes efter tilladelse fra 
distriktet – se desuden punkt 60.5 ”Skærpede udelukkelseskriterier”.  
 
I øvrigt henvises til det relevante disciplinafsnit. 
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60.3. D-stævner  

OUT-regler gælder altid ved D-stævner/-klasser. Der henvises til det relevante disciplinafsnit. 

60.4. E-stævner 

Ved E-stævner kan stævnearrangøren altid beslutte, om OUT-regler skal gælde. Hvis OUT-regler skal 
gælde, skal dette fremgå af propositionerne.  

60.5. Skærpede udelukkelseskriterier  

Udelukkelseskriterier, der ikke fremgår af DRFS, kaldes skærpede udelukkelseskriterier. De skal 
fremgå af propositionerne. Skærpede udelukkelseskriterier angives altid som maksimumkrav. 
 
Skærpede udelukkelseskriterier kan f.eks. udtrykkes således i propositionerne: 

- Hesten/ponyen, rytteren eller ekvipagen må min/max være kategori X 

- Ekvipagen må ikke have opnået placering i sværhedsgrad X 
 

60. OPKLASNING OG NEDKLASNING  

61.1. D- og E-stævner og D- og E-klasser  

Deltagelse i hesteklasser på officielt målte og ikke-officielt målte kategori 1 ponyer er tilladt for ryttere 
over 16 år. Kategori 2 ponyer må deltage i hesteklasser ved E-stævner i sværhedsgrad 0, og i D-
stævner ved sværhedsgrad 0-2.  
 
De resultater, som en pony har opnået ved OUT, overføres ikke til hesteklasserne. Tilsvarende gælder 
for de resultater, en hest har opnået ved OUT i ponyklasser. 

61.2. Opklasning – fra pony til hest 

En officielt målt kategori 1 pony kan opklasses til hest. En pony, der er opklasset til hest, må ikke 
starte ponyklasser. Når ponyen er opklasset til hest, er den omfattet af regler for heste. Kvalifikationer, 
som er opnået af ponyen i ponyklasser inden opklasning, overføres ikke til resultater for hest.   

61.3. Nedklasning – fra hest til pony 

En kategori 1 pony, der har været opklasset til hest, kan nedklasses til pony. Kvalifikationer opnået i 
hesteklasser overføres ikke. En pony, der har været opklasset til hest, må ikke startes i ponyklasser, 
før den igen er nedklasset til pony. 

61.4. Særligt for D- og E-stævner samt D- og E-klasser  

Ikke-målte ponyer: Det er rytterens ansvar at foretage en skønsmæssig måling af ponyen. Den 
skønsmæssige måling skal registreres hos DRF, inden ponyen må starte i konkurrence. 

61.5. Officielt målte ponyer 

Skal starte i den kategori, de er målt til.  
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62. SVÆRHEDSGRADER 

 
Samlet oversigt over klasser og fordringer 

 
 
 

  
Springning 

 
Dressur 

 
Military 

 
Distance 

 
Voltigering 

0 

Hest LC og lavere 
 

LD1, LD2,  
LC1, LC2, LC3,  
LB1, LB2, LB3 

CNC80 LD, LC, LC2 F-grupper 
E-grupper 
Individuel skridt 
Pas-de-deux skridt Pony LC og lavere 

 
LD1, LD2,  
LC1, LC2, LC3 

CNCP70 

1 

Hest LB1*, LB2* LA1, LA2, LA3, LA Kür 
FEI 5års indl., 
FEI 5års finale, 

CNC90 LB, LB2 D-grupper 

Pony LB1*, LB2* LB1, LB2, LB3 CNCP80 

2 

Hest LA1*, LA2* 
Youngster B 

LA4, LA5, LA6,  
LA6 Kür 

CNC100 LA, LA2  

Pony LA1*, LA2* LA1, LA2, LA Kür 

3 

Hest MB1*, MB2* 
Youngster A 

MB0, MB1 MB2, MB3, 
MB Kür 
FEI 6 års indl. 
FEI 6 års finale 
FEI-PCJ, FEI-TCJ,  
FEI-ICJ, FEI-JUN Kür  

CNC1* 
CCI1*-Intro 

 Gruppe / individuelle *1 
Par-de-deux 1* 

Pony MB1*, MB2* LA3, LA4 CNCP90 

4 

Hest MA1*, MA2* MA1 
FEI-PCY, FEI 7års 
Indl. FEI 7års finale. 

CNC2* 
CCI2* 
 

MA, MA2 
CEI1* 

Gruppe / individuelle *2, 
Par-de-deux 2* 

Pony MA1*, MA2* LA5  CNCP1* 

5 

Hest S1*, S2*, 
 

MA2, MA3 
PSG, PSG Kür 
FEI-PSGTY 
FEI-ICY. FEI-YR Kür 

CNC3* 
CCI3* 

SB, SB2 
CEI2* 

 

Pony S1*, S2* LA6, PRI CCIP1* 

6 

Hest S3*, S4* 
 

INT1, INT1Kür 
 

CNC4* 
CCI4* 

SA, SA2 
CEI3* 

Gruppe / individuelle *3, 
Par-de-deux 3* 

Pony S3*. S4* PRM, PRT,  
FEI Pony Kür 
 

CNCP2* 
CCIP2* 

7 

Hest  Svær INT1, INT2, 
INTA, INTB 

CNC5* 
CCI5* 

  

Pony   CH-EM-
CCIP2 

8 
Hest  GPU25 16-25 

GP, GPS, GP-Kür 
   



F Æ L L E S  B E S T E M M E L S E R  

 

2 0 2 1  

 

Side 29 af 55 
 

w w w . r i d e f o r b u n d . d k  

63. KLASSETYPER  

63.1. Holdklasser  

Holdklasser er klasser bestående af 3 heste/ponyer og 3 ryttere, eller 4 heste/ponyer og 4 ryttere. En 
hest/pony må kun være på ét hold, og en rytter må ligeledes kun være på ét hold i en 
holdkonkurrence.  
 
Såfremt en ekvipage fra et hold på 4 ekvipager udelukkes, udgår eller diskvalificeres, diskvalificeres 
holdet ikke. Holdets øvrige 3 resultater er da gældende. Det er altid resultatet fra de 3 bedst placerede 
ekvipager på et hold, som er afgørende. Såfremt en ekvipage fra et hold på 3 ekvipager udelukkes, 
udgår eller diskvalificeres, diskvalificeres hele holdet. 

63.2. Showklasser  

Showklasser er klasser med metoder, der ikke er definerede i DRFS. Showklasser skal forhånds-
godkendes af DRF inden afholdelse. 

63.3. Alle andre klassetyper  

Se disciplinafsnittene.  
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64. STÆVNER 

64.1. Internationale stævner 

Internationale stævner er konkurrencer, hvori der deltager ryttere fra flere nationer, og som er 
underlagt FEI’s reglement. Beskrivelse af internationale stævnetyper og regler for afholdelse af 
internationale stævner fremgår af FEI’s reglement. Internationale stævner i Danmark må kun afholdes 
med tilladelse af DRF.  

64.2. Danske stævner  

Danske stævner er konkurrencer, der arrangeres af DRF, forbundets distrikter, én eller flere af 
forbundets klubber, eller af en anden stævnearrangør, som DRF har autoriseret dertil.  
Danske stævner skal afvikles efter DRFS’ bestemmelser, og alle DRF godkendte stævner fremgår af 
www.rideforbund.dk.  
 

65. DANSKE STÆVNER  

Danske stævner kan afvikles som følgende stævner:   
 

Stævnetype Beskrivelse Sværhedsgrader Bemærkninger 

A Elitestævne med 
Danmarksmesterskaber i 
spring og dressur 

Klasser kan udskrives fra 
sværhedsgrad 3 

 

B Landsdækkende stævne på 
højeste nationale niveau 

Klasser kan udskrives fra 
sværhedsgrad 3, 
medmindre andet fremgår 
af disciplinafsnittet 

Se disciplinafsnit for 
kvalifikationskrav 

C Stævner for ryttere fra alle 
distrikter 

Klasser kan udskrives fra 
sværhedsgrad 1 

Enkelte klasser kan 
afgrænses til et eller flere 
distrikter som følge af 
sponsoraftaler eller ved 
distriktsmesterskaber 

D Stævner for ryttere fra alle 
distrikter, medmindre det i 
propositionerne fremgår 
hvilken klub/klubber/ distrikt 
stævnet er åbent for 

Klasser kan udskrives fra 
sværhedsgrad 0 til 3. 

 

E Stævne på laveste 
nationale niveau, 
klubmesterskaber og 
breddeaktiviteter 

Klasser kan udelukkende 
udskrives i sværhedsgrad 
0. 

Der kan udskrives en 
klubmesterskabsklasse samt 
én opvarmningsklasse hertil i 
højere sværhedsgrad. Hvis 
der udskrives i sværhedsgrad 
1 eller højere skal 
bestemmelserne i 
disciplinafsnittet omkring 
anvendelse af officials 
opfyldes.  

R Racespecifikt stævne 
udskrevet af klubber under 
DRF, og efter aftale med en 

Alle klasser kan udskrives  

http://www.rideforbund.dk/
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anden stævnearrangør som 
DRF har autoriseret, 
avlsforbund samt disses 
lokalafdelinger 

 
Der kan afvikles klasser med lavere sværhedsgrad ved A- og B-stævner, såfremt disse klasser er 
godkendt af DRF. Ved C-stævner kan der afvikles klasser på D-niveau, såfremt der foreligger 
godkendelse af distriktet. 

 

66. PROCEDURE FOR GODKENDELSE AF STÆVNER  

Alle stævneterminer og propositioner skal ansøges af stævnearrangøren.  
 

Disciplin Stævnetype Termin og propositioner 

Springning FEI, A, B DRF 

Springning C, D, E Distrikt 

Dressur inkl. Para FEI, A, B DRF 

Dressur inkl. Para C, D, E Distrikt 

Military FEI, B, C, D, E DRF 

Distance FEI, B, C, D, E DRF 

Voltigering FEI, B, C, D, E DRF 

Bredde E DRF 

- R Distrikt/DRF 

 
Alle DRF-turneringer, uanset stævnetype og disciplin, skal godkendes af DRF. 
 
Oversigt over terminer for den kommende sæson for FEI-, A- og B-stævner offentliggøres af DRF på 
www.rideforbund.dk i december måned. Herefter er distrikterne berettigede til at foretage endelig 
koordinering af C-, D- og E-stævner.  
Ved ændringer eller tilføjelser til A- og B-stævner eller beslutning om afholdelse af yderligere A- og B-
stævner taget efter udgangen af november måned, orienterer DRF det/de berørte distrikt(er).  

66.1. A-stævner  

DRF fastlægger terminerne for afvikling af A-stævner. DRF bestemmer efter ansøgning hvilke 
stævnearrangører, der afholder de enkelte stævner.  
 
DRF giver retningslinjer for udskrivning af propositioner, startgebyrer og doteringer. Propositioner m.v. 
skal inden offentliggørelse godkendes af DRF i samarbejde med det respektive disciplinudvalg.  

 
DRF kan i propositionerne indføje krav til kvalifikationer og udelukkelseskriterier for såvel heste som 
ryttere i de enkelte klasser.   

66.2. B-stævner  

DRF beslutter, efter høring af disciplinudvalgene, hvor mange B-stævner der skal afvikles i det enkelte 
år.  
 
DRF fastlægger terminerne for afvikling af B-stævner. DRF bestemmer efter ansøgning hvilke 
stævnearrangører, der afholder de enkelte stævner. 
 

http://www.rideforbund.dk/
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DRF kan pålægge stævnearrangørerne at afholde klasser af særlig defineret karakter og 
sværhedsgrad. Ved afholdelse af andre klassetyper og niveauer ved B-stævner henvises til 
disciplinafsnittet.  

66.3. C-og D-stævner   

Distriktet beslutter terminer for afvikling af C- og D-stævner i eget distrikt.  
 
DRF og distriktet kan, af hensyn til en samlet landsdækkende planlægning, pålægge stævne-
arrangøren at afholde klasser af særlig defineret karakter og sværhedsgrad. 

66.4. E-stævner 

Distriktet koordinerer terminer for afvikling af E-stævner i eget distrikt. Et E-stævne må maksimalt 
være åbent for 5 klubber samt for den arrangerende klub, medmindre andet fremgår af 
disciplinafsnittene. Det skal angives tydeligt i propositionerne, hvilke klubber stævnet er åbent for.  

66.5. R-stævner 

Distriktet koordinerer terminer for afvikling af R-stævner i eget distrikt. Propositionerne skal godkendes 
af DRF. Stævnerne skal opfylde reglerne for et D-stævne. Det skal angives tydeligt i propositionerne, 
hvem stævnet er åbent for.  
 
Ryttere ved R-stævner skal være medlem af en klub under DRF eller det pågældende avlsforbund.  
R-stævner er ikke kvalificerende eller udelukkende i forhold til deltagelse i andre stævnetyper i DRF-
regi. 

 
Resultater for R-stævner registreres af DRF, såfremt ekvipagen er registreret på www.rideforbund.dk, 
og klassetypen er resultatberettiget.  

 

67. PROPOSITIONER  

Propositioner er bestemmelser for stævnets og klassernes afvikling. Propositioner skal være 
tilgængelige på www.rideforbund.dk.  

67.1. Propositioners indhold 

Propositioner og øvrige bestemmelser af betydning for stævnets afvikling skal formuleres kortfattet og 
tydeligt og indeholde, hvad ryttere og officials skal vide i forbindelse med stævnet og dets afholdelse. 
DRFS’ bestemmelser bør ikke unødigt gentages.  

 
Følgende skal angives i propositionerne:    

- Til- og frameldingsfrist 

- Navn på TD (såfremt denne kendes på tidspunktet for oprettelse af stævnet på 
www.rideforbund.dk) 

- Hvem stævnet er åbent for: Evt. fortrin/begrænsninger, kvalifikationer og udelukkelser 

- Max. antal deltagere og prioritering 

- Links til evt. yderligere gældende bestemmelser for cups og/eller mesterskaber 

67.2. Propositioners godkendelse 

Det er stævnearrangørens ansvar at udarbejde og indhente godkendelse af propositionerne og at 
besætte alle officialposter i overensstemmelse med det i de respektive disciplinafsnit anførte, 
medmindre der er tale om officials, som tildeles af DRF eller distriktet. 

 

http://www.rideforbund.dk/
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67.3. Ændring af propositioner  

67.3.1. Ændringer inden tilmeldingsfristens udløb: 
Stævnearrangøren kan ved E- og R-stævner ændre offentliggjorte propositioner og herunder 
helt eller delvis aflyse klasser. Ændringer, herunder aflysninger af klasser, ved D- og C-stævner 
skal godkendes af distriktet og ved B- og A-stævner af DRF.  

 

67.3.2. Ændringer efter tilmeldingsfristens udløb: 
Stævnearrangøren kan ved C-, B- og A-stævner, efter godkendelse af TD, ændre offentliggjorte 
propositioner og herunder helt eller delvis aflyse klasser. Ved R-, E- og D-stævner kan 
beslutning træffes af stævnearrangøren i samråd med distriktet/DRF. 
 
Angivelsen af stævnedage og fordeling af klasser på de enkelte dage, som fremgår af 
propositionerne, må ikke ændres, medmindre det er godkendt af DRF/Distriktet forud for første 
stævnedag eller af TD under afviklingen af stævnet.  
 
Hvis propositionerne for en klasse eller fordelingen af klasserne på de enkelte dage ændres, 
efter at der er modtaget tilmeldinger til stævnet, skal samtlige tilmeldte ryttere snarest muligt 
orienteres via www.rideforbund.dk eller www.online.equipe.com om ændringen. Hvis en klasse 
flyttes fra en dag til en anden, skal rytteren tilbydes anden start i samme sværhedsgrad eller 
startindskuddet tilbagebetalt. 
  
Enhver uenighed omkring forståelsen af propositionerne afgøres endeligt af stævnets TD - eller 
distriktet, hvis der ikke er en TD tilknyttet stævnet. 
 
TD’s eller distriktets afgørelse er endelig, men kan efterfølgende af den/de berørte indbringes 
for DRF´s disciplinærudvalg. 

 

67.4. Fortrin/begrænsninger  

Stævnearrangøren kan i propositionerne fastsætte højeste antal startende ved 
stævnet/dagen/klassen.  
 
Af propositionerne skal det fremgå, hvilke ryttere/hest /ekvipager, der har fortrinsret, såfremt 
deltagerantallet overskrides. Begrænsningen kan f.eks. ske efter kategorisering/kategoriseringspoint, 
ved kvalifikationer eller udelukkelseskriterier. 

67.5. Geografiske og/eller klubmæssige fortrin  

Propositioner for A-, B- og C-stævner må ikke udskrives med geografiske eller klubmæssige fortrin, 
medmindre der er tale om mesterskaber udskrevet af distrikter, f.eks. distriktsmesterskaber.  
Der må i tilmeldingsgebyrer og andre omkostninger forbundet med deltagelse i stævnet ikke være 
differentiering af priser afhængigt bl.a. af klubmedlemskab og/eller bopæl. 

67.6. Først-til-mølle/kronologisk begrænsning  

Først-til-mølle kan benyttes for tilmeldinger, såfremt det angives i propositionerne. 
 

68. WILDCARDS 

DRF kan ved A-, B- og C-stævner godkende udstedelse af wildcards, hvis der er en sportslig 
begrundelse herfor.  

http://www.rideforbund.dk/
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69. TILMELDINGER 

Alle danske tilmeldinger skal ske via www.rideforbund.dk.  
For E-stævner kan tilmelding ske til stævnearrangøren. 
 
Det er rytterens eget ansvar at kontrollere, at rytteren og hesten er startberettigede til stævnet og i den 
konkrete klasse. 
 
Tilmelding til et stævne er, medmindre andet fremgår af propositionerne, bindende. Såfremt start ikke 
er mulig, sker framelding direkte til stævnearrangøren.  
 

70. RETTIDIG TILMELDINGSFRIST 

Rettidig tilmeldingsfrist er senest 6 dage før stævnet, medmindre andet er godkendt af DRF/Distriktet. 
 
Eftertilmelding til mesterskaber, cups og championater skal inden stævnets start kontrolleres for 
startberettigelse. Dette foretages af DRF ved A- og B-stævner, TD ved C-stævner og 
stævnearrangøren ved øvrige stævnetyper. 
 

71. TILMELDING EFTER RETTIDIG FRIST  

Der kan kun eftertilmeldes til A-, B-, C-, D- og R-stævner via www.rideforbund.dk. Eftertilmelding 
kræver accept fra stævnearrangøren, før tilmeldingen er forpligtende for denne.  

 
Det skal tilstræbes, at alle eftertilmeldte ekvipager, starter først i klassen. 

 
Betaling for eftertilmelding afregnes med stævnearrangøren. Medmindre andet er aftalt mellem 
anmelder og stævnearrangør, betragtes en eftertilmelding ikke som gyldig, før hele indskuddet er 
modtaget. 
 

72. ÆNDRING AF TILMELDING/ÆNDRING AF EFTERTILMELDING 

Flytning af ekvipage til andre klasser eller start for anden klub kan kun ske efter aftale med 
stævnearrangøren. Der må ikke opkræves gebyr af stævnearrangøren for sådanne ændringer. 
Udskiftning af rytter eller hest kan kun ske, hvis rytter og hest allerede er oprettet i stævnet. Hvis dette 
ikke er tilfældet, skal der tilmeldes/eftertilmeldes via www.rideforbund.dk. 
 

73. FRAMELDING  

Framelding skal altid ske skriftligt og direkte til stævnearrangøren. 
 

Disciplin Frameldingsfrist 

Dressur Stævnearrangøren kan i propositionerne angive en frameldingsfrist, dog 
tidligst tre dage før stævnets første konkurrencedag. Hvis ikke frameldingsfrist 
er angivet, er denne kl. 18.00 tre dage før stævnets første konkurrencedag. 

Spring Frameldingsfrist er kl. 18:00 dagen før den pågældende klasse, med mindre 
andet er anført i propositionerne. Ved stævner, hvor der tages et samlet 
indskud for hele stævnet (stævnepakke), er frameldingsfristen kl. 18:00 to 
dage før stævnets første konkurrencedag, med mindre andet er anført i 
propositionerne. 

http://www.rideforbund.dk/
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Military Frameldingsfrist er kl. 18:00 torsdagen før den pågældende klasse starter, 
med mindre andet er anført i propositionerne. 

Distance Stævnearrangøren kan i propositionerne angive en frameldingsfrist, dog 
tidligst fire dage før stævnet. Hvis ikke frameldingsfrist er angivet, er denne kl. 
18:00 dagen før den pågældende klasse starter. 

Voltigering Stævnearrangøren kan i propositionerne angive en frameldingsfrist, dog 
tidligst fire dage før stævnets første konkurrencedag. Hvis ikke frameldingsfrist 
er angivet, er denne kl. 18:00 dagen før den pågældende klasse starter. 

Bredde Stævnearrangøren kan i propositionerne angive en frameldingsfrist, dog 
tidligst fire dage før stævnets første konkurrencedag. Hvis ikke frameldingsfrist 
er angivet, er denne kl. 18:00 dagen før den pågældende klasse starter. 

 

74. TILBAGEBETALING AF INDSKUD/TILMELDINGSGEBYR  

 

74.1. Rytterens framelding før udløb af rettidig tilmeldingsfrist 

Ved framelding før udløb af rettidig tilmeldingsfrist skal stævnearrangøren tilbagebetale det fulde 

indskud/tilmeldingsgebyr samt evt. betaling for opstaldning og forbrug af el, vand m.v. 

Stævnearrangøren kan tilbageholde kr. 50,00 i ekspeditionsgebyr. 

74.2. Rytterens framelding efter udløb af rettidig tilmeldingsfrist 

Ved framelding efter udløb af rettidig tilmeldingsfrist er stævnearrangøren kun forpligtet til at 

tilbagebetale indskud/tilmeldingsgebyr samt evt. betaling for opstaldning, og forbrug af el, vand m.v. 

Hvis framelding sker før frameldingsfristens udløb jf. pkt. 73 og skyldes sygdom hos hest eller rytter, 

tilbagebetales følgende:  

- Indskud/tilmeldingsgebyr med 50 %.  

- Eventuelle forbrug af el, vand m.v. med 100%  

- Opstaldning med 50 %  

Stævnearrangøren kan forlange erklæring fra dyrlæge og/eller læge.  

74.3. Ved DRF’s udtagelse 

Hvis en rytter rettidigt har tilmeldt sig og betalt gebyr m.v. til et stævne, der holdes i DRF-regi, og DRF 
efter udløb af rettidig afmeldingsfrist udtager rytteren til et internationalt stævne eller en 
træningssamling, der ligger i samme uge, skal stævnearrangøren tilbagebetale rytteren det fulde 
betalte indskud/tilmeldingsgebyr, eventuel opkrævning til forbrug af el, vand m.v. og opstaldning. 
 
Stævnearrangøren kan efterfølgende få refunderet 50% af omkostningerne til opstaldning hos DRF.  

74.4. Ved aflysning m.v. 

Stævnearrangøren er altid forpligtet til at tilbagebetale indskud mv., hvis følgende gør sig gældende: 

- hvis en rytter ved tilmelding sættes på venteliste, herunder som følge af deltagerbegrænsning for 
klassen 

- hvis en rytter ikke får mulighed for at starte eller ikke ønsker at stå på venteliste.   

- Hvis klassen aflyses, medmindre stævnearrangøren kan tilbyde start i en anden klasse af samme 
sværhedsgrad ved stævnet, og rytteren accepterer ændringen.  
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- Hvis stævnet aflyses af stævnearrangøren og aflysningen ikke skyldes smitsomme sygdomme, 
ekstremt vejrforhold eller andre forhold, hvorover stævnearrangøren ikke er herre f.eks. 
forsamlingsforbud.  

74.5. I ekstraordinære situationer 

Ved aflysning af et stævne på baggrund af f.eks. smitsomme sygdomme, ekstreme vejrforhold, hvor 
politiet fraråder udkørsel, eller andre forhold, hvorover stævnearrangøren ikke er herre, besluttes 
tilbagebetalingsgraden endeligt af DRF efter høring af stævnearrangøren. 

74.6. Frist for tilbagebetaling 

Stævnearrangøren skal tilbagebetale beløb i henhold til pkt. 74 til rytteren senest 14 dage efter 
stævnets afslutning. Stævnearrangøren skal på www.rideforbund.dk og www.online.equipe.com 
oplyse om aflysningen og oplyse til hvem, der skal rettes henvendelse for tilbagebetaling. Krav om 
tilbagebetaling skal ske senest 2 måneder efter aflysning af et stævne. Krav, der fremsættes herefter, 
vil være forældede. 

  

75. STÆVNEARRANGØRENS OPKRÆVNING FOR VARER OG YDELSER, SOM IKKE AKTIVT ER 
BESTILT  

Det er ikke tilladt for en stævnearrangør at kræve betaling for ydelser, som rytteren eller andre ikke 
aktivt har bestilt. Stævnearrangøren må ikke på forhånd krydse felter af eller ved anvendelse af 
webshop lægge varer/ydelser i en online indkøbskurv, som rytteren eller andre skal slette for at undgå 
at betale for dem. Hvis stævnearrangøren anvender elektronisk tilmelding (webshop) skal 
stævnearrangøren opfylde de til enhver tid af Forbrugerombudsmanden fastsatte regler for salg af 
varer og ydelser på en webshop. 
 

76. TIDSPLAN, STARTTIDER, STARTLISTER  

76.1. Generelt  

Stævnearrangøren skal offentliggøre en foreløbig tidsplan for stævnet senest 5 dage før første 
stævnedag på www.online.equipe.com og/eller www.rideforbund.dk. 

76.2. Endelig tidsplan  

Stævnearrangøren skal offentliggøre den endelige tidsplan for klasserne senest kl. 22.00 dagen før 
efterfølgende stævnedag på www.online.equipe.com og/eller www.rideforbund.dk. Den endelige 
tidsplan skal indeholde navne på de officials, som skal deltage ved stævnet. 
 
Endelig tidsplan bør ikke ændres efter offentliggørelse. Ved ændring af tidsplanen skal rytterne 
tydeligt gøres opmærksom herpå på www.online.equipe.com og/eller www.rideforbund.dk og i øvrigt i 
overensstemmelse med det i disciplinafsnittet anførte.  
  

76.3. Starttider  

Se disciplinafsnit  

76.4. Startrækkefølge  

Startrækkefølge kan offentliggøres samtidig med tidsplanen. Startrækkefølge kan ændres af 
stævnearrangøren indtil udløb af frist for framelding jf. pkt. 73.  
 

http://www.rideforbund/
http://www.online.equipe.com/
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Startrækkefølgen fastlægges som hovedregel ved elektronisk lodtrækning. TD og/eller klassens 
dommer kan, når helt særlige forhold gør det ønskeligt, tillade ændring i startrækkefølge frem til 
klassens start. 
 
Hvor der ikke anvendes elektronisk lodtrækning, sker lodtrækningen således, at ryttere med flere 
heste i klassen trækker først og ved anvendelse af ekvipagens startnummer.  
 
Der skal ved fastlæggelse af startrækkefølgen, hvis det er muligt, tages hensyn til, at ryttere, som skal 
starte flere heste i samme klasse, eller som skal starte i flere klasser lige efter hinanden på forskellige 
heste, får passende tid til opvarmning og forberedelse af hestene i henhold til disciplinafsnittene. Den 
ved lodtrækning fastlagte startorden kan fraviges for at opnå dette. 

76.5. Lodtrækning ved mesterskaber 

76.5.1 Mesterskaber 
Lodtrækning til mesterskaber fortages af stævnearrangør og TD i fællesskab normalt dagen før 
mesterskabets afholdelse og kan overværes af de startende ryttere eller repræsentanter herfor. 
Lodtrækningen kan foretages elektronisk eller manuelt.  
 
Foretages lodtrækningen tidligere end kl. 18 dagen før mesterskabets afholdelse, skal rytterne 
orienteres herom på www.rideforbund.dk eller www.online.equipe.com mindst to dage før 
lodtrækningen og med angivelse af tidspunktet for lodtrækningens gennemførelse  
 

76.5.2 Holdmesterskaber 
Ved holdmesterskaber foretages fastlæggelse af startrækkefølge således, at en af 
stævnearrangøren udpeget person, f.eks. stævnets TD, hvis en sådan er tilknyttet stævnet, 
først trækker holdenes startrækkefølge. Herefter bestemmer holdets deltagere selv deres 
individuelle startrækkefølge. medmindre andet fremgår af disciplinafsnittet. 

 

77. OPDELING OG SAMMENLÆGNING AF KLASSER 

Der henvises til disciplinafsnittet.  
  

78. START UDEN FOR KONKURRENCE  

Ryttere og/eller heste, der er kvalificeret til en klasse/stævne, men på baggrund af skærpede 
udelukkelseskriterier er udelukket fra klassen (overkvalificeret), kan med tilladelse fra både dommer 
og TD starte uden for konkurrence, dog max. 2 starter pr. dag. Hesten må ikke starte i senere 
konkurrencer ved samme stævne i samme disciplin. Der kan ikke gives tilladelse til start uden for 
konkurrence i klasser, hvor /ekvipagen er startberettiget.  
 
Resultater for starter uden for konkurrence registreres ikke medmindre andet er anført i 
disciplinafsnittet. 
 

79. VENTELISTE  

I klasser med deltagerbegrænsning kan stævnearrangøren tilbyde de afviste ekvipager at stå på 
venteliste. Sker der framelding, kan klassen fyldes op med ekvipager fra ventelisten mod betaling af 
ordinært indskud. Hvis alle ekvipager på ventelisten er tilbudt start, må der modtages yderligere 
eftertilmeldinger jf. pkt. 71. 

http://www.rideforbund.dk/
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80. AFLYSNING OG ÆNDRING AF KLASSER OG STÆVNER 

80.1 Ændring af klasser  

Propositionerne for en klasse bør ikke ændres efter offentliggørelse. Sker dette alligevel, skal samtlige 
tilmeldte have skriftlig besked. De tilmeldte skal have mulighed for at flytte klasse eller at få fuldt 
indskud retur.  

80.2. Aflysning af klasser  

Hvis der er ingen eller kun 1 ekvipage tilmeldt en klasse ved udløb af fristen for efteranmeldelse, eller 
der kun møder 1 ekvipage frem til start, kan klassen ikke anerkendes som konkurrence, men skal 
aflyses. 
 
Den ekvipage, der er tilmeldt en sådan klasse inden udløb af fristen for eftertilmelding jf. pkt. 71, skal, 
hvis muligt, tilbydes at starte en anden klasse af samme sværhedsgrad ved stævnet. Den 
pågældende kan tilbydes at gennemride en klasse i den pågældende sværhedsgrad ”til bedømmelse”. 
En gennemridning ”til bedømmelse” bliver ikke registreret som resultat hos DRF og giver dermed ikke 
point og kvalifikationer. Anmeldelsesgebyr tilbagebetales fuldt ud, med mindre ekvipagen flytter til en 
anden klasse i samme sværhedsgrad eller rider til bedømmelse. Der må ikke opkræves gebyr for 
flytning af ekvipagen. 
 
Der henvises i øvrigt til det relevante disciplinafsnit 

80.3. Aflysning af stævner  

Stævnearrangører kan, efter aftale med DRF eller med det distrikt, hvori stævnet afholdes, aflyse et 
stævne. Hvis aflysning sker efter aftale med distriktet, skal distriktet orientere DRF om beslutningen.  
 

81. AFVIKLING AF STÆVNER  

81.1. Stævnepladsen 

Ved stævnepladsen forstås den matrikel eller det område, hvorpå stævnet foregår, eller aktiviteten 
afvikles. 

81.2. Brand- og flugtveje, brandsikkerhed 

Det er stævnearrangørernes forpligtelse at overholde brandmyndighedernes regulativer for 
hjemkommunen på stævnepladsen. 

81.3. Opvarmningsbanen 

Se disciplinafsnit 

81.4. Konkurrencebanen 

Se disciplinafsnit. 
 

82. PRÆMIERING  

Når en ekvipage er kommet ind på eller har forsøgt at komme ind på konkurrencebanen, medregnes 
denne i det antal ekvipager, der afgør antal placeringer i klassen. 

82.1. Placering 

Medmindre andet fremgår af disciplinafsnittet, sker placering således: 
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Antal ekvipager eller hold, der regnes som placerede, afgøres efter antal startende ekvipager eller 
hold i klassen.  
 
Der gives en placering for hvert påbegyndt antal af fire startende. Der skal være mindst to startende i 
en klasse for, at der kan opnås placering i klassen.  

 
Der henvises i øvrigt til placeringstabellen på www.rideforbund.dk 

 
Ligeplacerede ekvipager opnår de til placeringen svarende point og kvalifikation. 

  
Placeringer efter ligeplacerede skal ses i relation til det antal placerede ekvipager, der 
er før den pågældende placering, således at hvis 2 ekvipager deler 1. pladsen, opnår næste ekvipage 
en 3. plads. Hvis 3 ekvipager deler 1. pladsen, opnår næste ekvipage en 4. plads osv. 

 
For at en placering tæller med som udelukkelse eller kvalifikation, skal den fremgå på 
www.rideforbund.dk 

 
Ved mesterskaber og/eller cups kan placeringstabellen fraviges med både flere og færre placeringer, 
hvis det fremgår af propositionerne og/eller bestemmelserne for en cup.  

82.2. Sløjfer 

Placerede ekvipager tildeles en sløjfe (roset). 
 
Ved DRF’s mesterskaber skal nedenstående farver anvendes:  
 

 1. plads: rød og hvid 
 2. plads: blå og hvid 
 3. plads: grøn og hvid 
 4. plads og efterfølgende: grøn 
  

Såfremt ovenstående farver ikke anvendes, kan placering fremgå af sløjfen ved placering 1, 2 og 3. 
 
Yderligere sløjfer kan uddeles. Sløjfefarven må dog ikke være sammenfaldende med ovenstående. 

82.3. Dotering/pengepræmier 

Dotering gives i overensstemmelse med det i propositionerne anførte beløb. Dotering afregnes til 
rytteren. Doteringer udbetales umiddelbart efter stævnet, dog senest 5 bankdage efter stævnet.  
Såfremt rytteren ikke har gjort krav på doteringen senest 5 bankdage efter stævnets afslutning, 
tilfalder doteringen den pågældende stævnearrangør.  
 
Ved ligeplacerede deles doteringen ligeligt mellem de ligeplacerede ryttere. 

82.4. Præmieoverrækkelse 

Stævnearrangørerne fastsætter regler for ceremonier og påklædning i forbindelse med 
præmieoverrækkelsen. Såfremt der ikke i propositionerne er angivet andet, skal ryttere og heste møde 
frem til præmieoverrækkelsen iført reglementeret konkurrenceudstyr jf. disciplinafsnittet.  
Der skal gives rimelig tid fra annoncering af resultat til præmieoverrækkelsen. Ryttere, der ligger til 

http://www.rideforbund.dk/
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placering, bør dog holde sig klar. 
 
Hvis en rytter/ekvipage udebliver fra en præmieoverrækkelse uden aftale med stævnearrangør, eller 
ikke overholder ovenstående, modtager rytteren ikke sin sløjfe og præmier /dotering. Disse tilfalder 
herefter stævnearrangøren. 
Ekvipagens resultat registreres dog stadig. 
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V I I I .  R E S U L T A T E R    

83. RESULTATREGISTRERING  

83.1. Generelt  

Stævnearrangører, der afholder af A-, B-, C-, D- og R-stævner, skal benytte et af DRF anvist medie til 
indberetning af resultater, således at resultater kan fremgå af www.rideforbund.dk.  
Stævnearrangører, der afholder E-stævner, kan ligeledes benytte et af DRF anvist medie til 
resultatformidling, men er ikke forpligtede hertil. 

 
DRF offentliggør de endelige og af DRF godkendte resultater fra danske A-, B-, C-, R- og D-stævner  
på www.rideforbund.dk. 

 
Resultater for R-stævner registreres af DRF, såfremt ekvipagen er registreret på www.rideforbund.dk, 
og såfremt klassetypen er resultatberettiget. 

83.2. Indberetning af resultater fra danske ridestævner  

Alle resultater skal være indberettet elektronisk af stævnearrangøren til DRF inden 7 dage efter 
stævnets afslutning. 

 
Hvis stævnearrangøren ikke indberetter elektronisk, eller hvis indberetningen er mangelfuld, kan DRF 
hos stævnearrangøren opkræve et rimeligt beløb til dækning af de omkostninger, som DRF har til 
manuel indlægning (indtastning) af resultaterne i henhold til den af DRF til enhver tid gældende 
prisliste på www.rideforbund.dk.  

83.3. Indberetning af internationale og udenlandske resultater  

Resultater opnået ved start i internationale stævner (FEI) registreres af DRF. 
Resultater opnået ved udenlandske nationale stævner registreres af DRF efter anmodning fra rytteren. 
Konkurrencen skal kunne sidestilles med ordinære klasser, afholdt efter gældende DRFS for at 
berettige til registrering.  
 
Ryttere, der ønsker registrering af starter i førnævnte stævner, skal senest 30 dage efter stævnets 
afslutning indsende en kopi af de offentliggjorte resultatlister for det pågældende stævne til DRF.  

83.4. Resultatregistrering  

Forudsætningen for resultatregistrering er, at både rytter og hesten er registreret på 
www.rideforbund.dk 
 
Det er ikke muligt for en ekvipage at vælge at unddrage sig resultater.  
 
Ved eventuelle indtastningsfejl i resultater kan disse rettes af DRF indtil 1 måned efter stævnets 
afslutning. Rytteren skal kontakte den arrangerende klub, som herefter skal informere DRF om det 
korrekte resultat.  
 
For holdklasser gælder, at ekvipagers individuelle resultater opnået i holdklasser registreres på 
www.rideforbund.dk. Holdets resultat registreres ikke. 

http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/
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84. RESULTATTILFØRSEL/IMPORT  

84.1. Resultattilførsel til udenlandske ponyer/heste  

Udenlandske ponyer/heste, som ved nationale stævner i deres hjemland, eller ved CSI/CDI-stævner, 
har opnået resultater svarende til DRF’s krav for deltagelse i B-stævner, kan resultattilføres med det 
formål at deltage i B-stævner i Danmark.  
Ponyen/hesten må ikke forinden have deltaget i C-stævner. 
Resultaterne har samme gyldighedsperiode som danske resultater. 
Der kan ikke tilføres enkeltstående resultater, som ikke giver adgang til en kvalifikation.  
 
Dokumentation samt ansøgning fremsendes til DRF i overensstemmelse med kravene i de enkelte 
disciplinafsnit.  
 
Resultaterne vil ikke til fremgå af www.rideforbund.dk  
 

85. KATEGORISERING  

Ryttere, heste og ekvipager tildeles i spring og military en kategori efter opnåede resultater jf. det 
relevante disciplinafsnit. 

 

86. RANGLISTEPOINT  

86.1. Generelt  

På www.rideforbund.dk beregnes der ranglistepoint for ekvipager, der har opnået resultater ved C- 
klasser eller højere. Ranglisterne følger kalenderåret og opdateres ugentligt. Resultater opnået ved E, 
R- og D klasser tæller ikke med til ranglisten.  
 
For at kunne opnå point på DRF´s ranglister skal hesten/ponyen være ABC konkurrenceheste-
registreret, og rytteren skal have en gyldig B- eller C-licens. 
 
Efter årets udløb kåres en vinder af hver rangliste. Vinderen er den seniorrytter, U18-rytter, U21-rytter 
og ponyrytter, der i stævneåret på én og samme hest/pony har opnået det højeste antal point i de 
enkelte discipliner. 

- For distance kåres der én vinder for seniorer og én for U/21/U18 (kombineret) 
ryttere.  

- For military kåres der én vinder for seniorer, én for U/21/U18 (kombineret) og 
én for pony. 

- For voltigering kåres der én vinder for individuelle voltigører og én for 
gruppevoltigering.  

 
Ranglistepoint kan kun opnås ved deltagelse i ordinære dressur-, spring-, military 

distance- og voltigeringsklasser, således som disse er defineret i de respektive disciplinafsnit.    
 
86.2 Ranglisterne inddeles i følgende aldersgrupper: 

- Ponyryttere: Til og med deres 16 år på DRF-målte ponyer i ponyklasser 
- Junior/U18: Hesteryttere i hesteklasser fra 0 år til og med det år rytteren fylder 18 år.  

- Youngrider/U21: Hesteryttere i hesteklasser fra og med det år rytteren fylder 19 år til og med det 
år rytteren fylder 21.  

- Senior: Alle hesteryttere, der starter hesteklasser uanset alder. 

http://www.rideforbund.dk/
http://www.rideforbund.dk/
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Hvis flere ryttere inden for samme disciplin har opnået samme højeste pointtal, tildeles 
championatsnålen den, hvis point er opnået ved færrest antal starter. Er dette også ens, er det den, 
som er bedst placeret i den respektive disciplins mesterskab. 
 
En rytter kan kun vinde én rangliste. 
 
Er rytteren ved beregningen af årets ranglisteresultater nr. 1 på flere ranglister, fx senior og U21, vil 
rytteren vinde ranglisten for den højeste kategori (i dette tilfælde senior). Ranglistevinderen for næste 
kategori (i dette tilfælde U21) bliver den rytter, der er placeret som nr. 2.  

86.3. System for fastlæggelse af ranglistepoint  

Det er ikke tilladt at gøre klasser ”ikke pointgivende”, hvis dette ikke allerede fremgår af 
disciplinafsnittet. Antallet af placeringspoint bestemmes efter den konkrete placering og klassens 
sværhedsgrad jf. stævnefaktor 1 og 2 nedenfor. 
 
Placeringspoint ganges med en stævnefaktor 3 eller 4 bestemt efter den konkurrence- eller 
stævnetype, hvori placeringen er opnået.  

 
Placeringspoint (stævnefaktor 1 og 2) i forhold til placering og sværhedsgrad: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryttere, der deltager i et mesterskab, der afvikles som en del af en anden klasse, opnår kun point 
enten efter mesterskabsklassen eller klassen, dog altid efter placeringen med højeste point. 

  
Mesterskaber med 2 afdelinger registreres på følgende måde (der oprettes 3 klasser): 1. og 2. 
afdeling registreres som selvstændig klasse med stævnefaktor som stævnet (stævnefaktor 3).  

 
Det samlede resultat registreres som en selvstændig klasse med resultatet af det samlede 
Mesterskab, og placeringer gives efter mesterskabets samlede resultat med stævnefaktor for 
mesterskabet (stævnefaktor 4). 
 

Stævnefaktor 1 og 2 
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 Placering – Faktor 1 

 1. 2. 3. 4. 5. Øvrige 

1 5 4 3 2 1 0 

2 10 8 6 4 2 1 

3 15 13 11 8 6 4 

4 40 32 25 20 13 8 

5 50 40 30 25 20 15 

6 60 48 38 30 26 20 

7 70 58 48 38 31 25 

8 80 68 58 48 40 32 
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Mesterskaber med 3 afdelinger registreres på følgende måde (der oprettes 4 klasser):  
 1., 2. og 3. afdeling registreres som selvstændige klasser med stævnefaktor som stævnet 

(stævnefaktor 3).  
  

Det samlede resultat registreres som en selvstændig klasse med resultatet af det samlede 
mesterskab, og placeringer gives efter mesterskabets samlede resultat med stævnefaktor for 
mesterskabet (stævnefaktor 4). 
 
Skema 1:  

Stævnefaktor 3 

Stævnetype Faktor 

FEI 5* 10 

FEI 4* 8 

FEI 3* 7 

FEI 2* 6 

FEI 1* 5 

A  3 

B (+CSI-A) 2 

C 1 

D, E, R 0 (tæller ikke med)  

 
Gældende for military: 
Stævnefaktor 3 gives ved nationale klasser i Military i henhold til skema 2.  
Ved internationale klasser gives point efter skema 1. 
 
Skema 2:  

Stævnefaktor 3 - militarystævner 

 Klasse Faktor Klassetype 

PONY CNCP80  1 C 

PONY CNCP90 1 C 

PONY CNCP1* 2 B 

PONY CNCP2* 2 B 

    

HEST CNC90 1 C 

HEST CNC100 2 B 

HEST CNC1* 2 B 

HEST CNC2* 2 B 

HEST CNC3* 2 B 
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Gældende for distance:  
Skema 1 (stævnefaktor 3) gives ved nationale og internationale klasser i henhold til skema 3 
nedenfor. 
Skema 3:  

Stævnefaktor 3 - distancestævner 

 Klasse Faktor Klassetype 

PONY/HEST CEI3* 7 FEI3* 

PONY/HEST CEI2* 6 FEI2* 

PONY/HEST CEI1* 5 FEI1* 

PONY/HEST SA/SA2 2 B 

PONY/HEST SB/SB2 2 B 

PONY/HEST MA/MA2 2 B 

PONY/HEST LA/LA2 1 C 

PONY/HEST LB/LB2 1 C 

 

Stævnefaktor 4 – ”overruler” stævnefaktor 3 

Stævnetype Faktor 

Verdensmesterskab (VM) 25 

Olympiske Lege (OL) 25 

Europamesterskab (EM) 15 

World Cup 15 

Nordisk Mesterskab (NM) 8 

Danmarksmesterskab (DM) 7 

DRF-mesterskab 6 

Danmarks Cup 3 

Distriktsmesterskab/ 
Landsdelsmesterskab (Voltigering) 

2 

 
Skema til udregning af point ved holdklassen ved CSIO-stævner for heste/ponyer:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gælder for hver runde af Nationsspringninger ved CSIO stævner og Europamesterskaber. 

86.4 Annullering af resultater og ranglistepoint  

Ingen ekvipage kan unddrage sig de rangliste- og kategoriseringspoint, som er en følge af den 
opnåede placering ved at give afkald på præmie. 

 

Holdspringning - Nations Cup og EM 

  0 fejl 0-4 fejl 5-8 fejl 

Svarer til 1. plads 3. plads 6. plads 

FEI 5* 600 380 200 

FEI 4* 480 304 160 

FEI 3* 420 266 140 

FEI 2* 360 228 120 

FEI 1* 300 190 100 

PJY 300 190 100 
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IX .  M E S T E R S K A B E R ,  T U R N E R I N G E R  O G  C H A M P I O N A T E R    

87. MESTERSKABSTYPER 

Der afholdes så vidt muligt hvert år mesterskaber i alle discipliner for både heste og ponyer. 
  

Mesterskaber kan afholdes som: 

- Danmarksmesterskaber (DM) 

- Dansk Ride Forbunds mesterskaber (DRF-mesterskaber) 

- Distriktsmesterskaber (herunder landsdelsmesterskaber) 
  

DRF kan selv arrangere mesterskabskonkurrencer eller overlade afviklingen til en arrangør, der er 
berettiget til at arrangere danske ridestævner. 
  
Når DRF ikke selv er arrangør af mesterskabskonkurrencer, skal ethvert aspekt af arrangementet 
(propositioner, baner, faciliteter for publikum osv.) godkendes af DRF, (distriktet for 
distriktsmesterskaber). 
 
Når propositionerne er offentliggjort på www.rideforbund.dk, kan et mesterskab ikke aflyses eller 
propositionerne ændres uden DRF’s samtykke. For distriktsmesterskaber skal samtykke indhentes fra 
distriktet. 
 

88.  PRÆMIEFORDELING VED DM OG DRF-MESTERSKABER 

Ved individuelle mesterskaber skal ekvipagen have gennemført for at kunne modtage en præmie. 
Der uddeles præmier til 1. 2 og 3. pladsen, såfremt der minimum er 3 startende ekvipager i finalen.  
Der uddeles præmier til 1. og 2. pladsen, såfremt der minimum er 2 startende ekvipager i finalen. 
 
  

89. DANMARKSMESTERSKABER OG DRF-MESTERSKABER  
For at et mesterskab kan afvikles som et officielt mesterskab, kræves der ved stævnets start 
minimum 5 tilmeldte ved individuelle mesterskaber og minimum 3 tilmeldte hold ved 
holdmesterskaber. 
 
Såfremt der i tre på hinanden følgende år ikke har været afholdt et officielt mesterskab bortfalder den 
officielle status.  

89.1. Danske statsborgere 

DM og DRF-mesterskaber er åbne for danske statsborgere med gyldig rytterlicens. DRF kan meddele 
dispensation fra kravet om dansk statsborgerskab, såfremt rytteren, der i øvrigt er kvalificeret til at 
deltage i et DM eller et DRF-mesterskab, kan dokumentere, at ansøgning om dansk statsborgerskab 
er indgivet, og at den myndighed, der behandler ansøgningen, har tilkendegivet, at intet umiddelbart 
er til hinder for opnåelse heraf. 

 
 

90. HESTE  
Alle heste skal, uanset disciplin, være ABC-konkurrenceheste-registrerede for at kunne deltage i 
mesterskaber under DRF. 
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91. HOLDMESTERSKABER 

Holdmesterskaber må ikke samtidig udskrives som individuel konkurrence. I holdmesterskaber skal 
alle holdets ryttere være medlem af og starte for samme klub. 

 

92. RIDNING PÅ STÆVNEPLADSEN 

Heste, der deltager i DM/DRF-mesterskaber, må efter ankomst til stævnepladsen kun rides af 
rytteren selv (voltigering dog undtaget).  

 

93. STARTORDEN 

Lodtrækning om startorden finder sted dagen før klassens/første klasses start, hvor rytterne skal 
have mulighed for selv at trække deres startnummer. Alle tilmeldinger til klassen skal have fundet 
sted inden lodtrækningen. Ved DM og DRF-mesterskaber i springning og voltigering kan lodtrækning 
ske senere, dog senest 2 timer før klassens start. Se desuden disciplinafsnit 

 

94. BEGRÆNSNINGER 

94.1. Mesterskaber for hesteryttere 

Ryttere må i hver disciplin kun deltage i DM/DRF-mesterskab for hest for én alderskategori (senior, 
U25, ungrytter, junior, children). Rytteren kan tilmeldes én af de kategorier, rytterens alder giver 
mulighed for, i henhold til relevante disciplinafsnit. 

94.2. Mesterskaber for ponyryttere 

Dressur: Ponyryttere må deltage i alle ponykategorier, samt deltage med hest i juniormesterskaber. 
Springning: Ponyryttere må starte to ponykategorier, samt deltage med hest i children-mesterskabet 
eller i junior-mesterskabet fra det år rytteren fylder 14 år. Det er tilladt at starte forskellige 
alderskategorier i henholdsvis indendørs- og udendørsmesterskab. 
Military: se disciplinafsnit. 

 

95. UDELUKKELSESKRITERIER 

Ved DM og i DRF-mesterskaber kan ingen hest udelukkes, med mindre det fremgår af reglerne for 
det pågældende mesterskab.  

 

96. OPSTALDNING 

Ved alle DM og DRF-mesterskaber skal der være en staldvagt til at holde opsyn med hestene til 
stede 24 timer i døgnet - fra stævnepladsen åbner til stævnets afslutning.  
Heste, der deltager i individuelt DM/DRF-mesterskaber, skal fra ankomst til stævnepladsen være 
opstaldet på stævnepladsen i stald anvist af stævnearrangøren. 

   
Derudover skal heste, der deltager i holdmesterskab i springning og dressur over 2 dage, være 
opstaldet på stævnepladsen i stald anvist af stævnearrangøren. Hestene må ikke fjernes fra 
stævnepladsen i stævneperioden. 
 
I military må heste forlade stævnepladsen på dagen for terrænspringningen, hvis terrænbanen ikke 
ligger i umiddelbar tilknytning til stævnepladsen. 
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97. DISTRIKTSMESTERSKABER 

Distriktsmesterskaber er åbne for ryttere, der er medlem af en klub i det pågældende distrikt. Rytterne 
skal have en gyldig rytterlicens, og hesten skal have gyldig ABC-konkurrenceregistrering.  
 
Ryttere der har deltaget i internationale mesterskaber (OL, VM, EM, NM) i det pågældende år, kan 
ikke deltage i distriktsmesterskaberne i den pågældende disciplin. 
 
Såfremt en rytter ønsker at starte flere distriktsmesterskaber samme år, kan denne kun starte i 
samme distrikt. 
Undtaget er mesterskaber, som ikke afholdes i det pågældende distrikt samme år. 
Startberettigelse og krav om klubmedlemsskab i flere distrikter afgøres internt i de berørte distrikter. 

97.1. Fælles bestemmelser  

Følgende obligatoriske bestemmelser er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber: 
   

97.1.1. Generelt 
Distriktet fastsætter kvalifikationskrav samt eventuelle særlige kriterier vedrørende krav til 
stævnepladsen og stævnearrangøren, anvendte officials m.v. indenfor de af DRF udstukne 
rammer. 
Distriktet kan have yderligere bestemmelser for det pågældende distriktsmesterskab. Disse 
bestemmelser må dog ikke forringe kvalifikationskravene til mesterskabet. Bestemmelserne 
skal fremgå af propositionerne. 
Der uddeles rosetter og eventuelle præmier til 1., 2., og 3. pladsen og doteringer i henhold til 
placeringstabellen. 
  

97.1.2. Udelukkelseskriterier for ekvipager 
Mesterskaberne er åbne for ekvipager, der i kvalifikationsperioden ikke har opnået placering 
ved B-stævner eller højere i 2 sværhedsgrader højere end den klasse, der skal rides ved 
mesterskabet. (fx ved mesterskabet i sværhedsgrad 2, må ekvipagen ikke have været placeret i 
sværhedsgrad 4). Man udelukkes udelukkende på baggrund af placeringer, der er registreret 
på www.rideforbund.dk.  

 
97.1.3. Rytteres deltagelse i distriktsmesterskab efter DM-/DRF-mesterskab 
Der gælder nedenstående regler (se skema) for deltagelse i distriktsmesterskaber efter rytteres 
deltagelse i DM eller DRF-mesterskaber i samme disciplin indenfor samme stævneår. 
 
I Military gælder dog, at ponyryttere der har startet ”DRF-mesterskab i Military for kat. 2 og 3”, 
ikke udelukkes fra distriktsmesterskab i pony military. 
I dressur gælder dog, at hverken hest eller rytter, der rider LA5, MB1 eller MB2 i DRF-
holdmesterskab, udelukkes fra distriktsmesterskab i klubholddressur. Kun PSG rytter/hest 
udelukkes fra deltagelse. 
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 Rytteres deltagelse i distriktsmesterskab efter DM-/DRF-mesterskab 

    

  Individuelt Hold* 

Ryttere der 
har deltaget i 

Senior U25 U21 U18 Pony 
Kat. 1 

Pony 
Kat. 2 

Pony 
Kat. 3 

Hest Pony 

Senior DM - - - - - - - - - 

U25 DRF - - - - - - - - - 

U21 DRF - - - - - - - - - 

U18 DRF X X -  - - - X - 

DRF Hold 
Hest 

X X X X X X X X - 

Children X X X X X X - X X 

Pony Kat. 1 X X X X - - - X - 

Pony Kat. 2 X X X X - - - X - 

Pony Kat. 3 X X X X X X - X X 

DRF Hold 
Pony 

X X X X X X X X X 

 
 Skemaet skal tolkes således: 
 ” - ” betyder, at en rytter ikke kan starte Distriktsmesterskab efter at have deltaget i et DM/DRF-

mesterskab. Dette gælder også, selvom rytteren er tilmeldt Distriktsmesterskabet inden 
deltagelsen i DM/DRF-mesterskab. 
 

 ” x ” betyder, at en rytter godt kan starte Distriktsmesterskab efter at have deltaget i et 
DM/DRF-mesterskab, under hensyntagen til de øvrige regler. 
 

 Holdmesterskaber: 
( * ) En rytter kan kun deltage i enten distriktsmesterskabet for pony hold eller hest hold. 

  

97.1.4 Lodtrækning 
Lodtrækning om startorden finder sted dagen før klassens start. Ved mesterskaber i springning 
kan lodtrækning ske senere - dog senest 2 timer før klassens start. 
Alle tilmeldinger skal finde sted inden lodtrækningen. Efter den ordinære tilmeldingsfrist er 
udløbet, er klassen lukket, og der kan ikke ændres på sammensætning m.m. af den enkelte 
ekvipage/holdet.  
 

97.1.5. Særligt for holdmesterskaber 
I holdmesterskaber skal alle rytterne på samme hold være medlem af og starte for samme klub. 
I holdmesterskaber består hvert hold af 3 ryttere på 3 heste/ponyer, eller 4 ryttere på 4 
heste/ponyer. 
Hver rytter og hver hest/pony må kun starte på ét hold i hver disciplin, og alle holddeltagere 
skal starte i 1. runde. Dette gælder dog ikke springning, jf. disciplinafsnittet. Det er ikke tilladt at 
ride holdmesterskab for både pony og hest i samme disciplin.  
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Der kan i holdklasser udskiftes én ekvipage (i springning ud fra den bruttoholdliste, den 
deltagende klub har tilmeldt) indtil 3 timer før klassens programsatte starttidspunkt. 

 I klubholdmesterskaber bestemmer holdene selv den indbyrdes startorden på holdet og 
meddeler dette til stævnearrangøren senest ved lodtrækningen. 

 Distriktsmesterskaber for hold kan kun afvikles, hvis der er mindst 3 startende hold. Distrikterne 
kan fastsætte en højere mindste grænse for antallet af startende.  
Holdmesterskaber må ikke samtidig udskrives som individuel konkurrence. 
 

97.1.6 Særligt for individuelle mesterskaber 
Ved individuelle distriktsmesterskaber kan der ske sammenlægning af ponykategorierne, 
såfremt dette fremgår af distriktets mesterskabsbestemmelser og af stævnets propositioner.   
Der skal være mindst 3 forskellige startende ryttere, for at mesterskabet kan afholdes. 
Distrikterne kan fastsætte en højere mindstegrænse for antallet af startende. 
 

98. ØVRIGE MESTERSKABER 

Øvrige mesterskaber på C-niveau skal godkendes af DRF.  
 

99. TURNERINGER 

Se www.rideforbund.dk. 
 

100. CHAMPIONATER 

  Se www.rideforbund.dk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rideforbund.dk/
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X.  I N D G I V E L S E  A F  K L A G E R ,  D Ø M M E N D E  I N S T A N S E R ,  S A N K T I O N E R ,  
O M G Ø R E L S E ,  D I S P E N S A T I O N  M . V .  

 

101. HVEM KAN KLAGE 

Klager kan indgives af ryttere, ejere og brugere af heste, som er medlemmer af klubber under DRF, 
af officials antaget af DRF, af DRFs bestyrelse og direktion og af stævnearrangører, som i henhold til 
aftale med DRF afholder arrangementer i regi af DRF. Hvor en klager er under 18 år, kan klage 
indgives af indehaveren af forældremyndigheden. 

 

102. HVEM SKAL DER KLAGES TIL 

Klager over overtrædelse af DRF’s vedtægter eller af DRFS indgives til Disciplinærudvalget, 
medmindre andet fremgår nedenfor eller af de enkelte bestemmelser i DRFS. 

 
Klager over manglende overholdelse af propositionerne for stævnet, eller over en rytters eller hests 
startberettigelse, eller en afgørelse truffet af en dommer under konkurrence, indgives, i det omfang 
afgørelsen ikke er inappellabel, under stævnet til stævnearrangøren på vegne af juryen. 
Stævnearrangøren skal notere det nøjagtige tidspunkt for klagens modtagelse og omgående 
orientere juryens formand om klagens modtagelse. 
 

103. FORMKRAV VED KLAGER  

Klager skal være skriftlige. De til enhver tid gældende forretningsordener for behandling af klager i 
DRF’s dømmende udvalg fremgår af www.rideforbund.dk 

 
Klagere, der ikke klager i egenskab af officials antaget af DRF, skal betale et gebyr ved indgivelse af 
en klage. Gebyrets størrelse fremgår af www.rideforbund.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får 
medhold. I modsat fald tilfalder gebyret DRF. 
 

104. HVAD KAN DER KLAGES OVER 

Klager over at godkendte propositioner for stævnet ikke er overholdt, eller over en rytters eller hests 
startberettigelse, skal indgives til stævnearrangøren senest 30 minutter efter offentliggørelse af 
resultatet i den klasse, klagen vedrører, medmindre andet fremgår af disciplinafsnittet. Klager indgivet 
efter dette tidspunkt afvises.   

 
Klager over afgørelser, som er truffet af en dommer under konkurrencen, skal indgives til 
stævnearrangøren senest 30 minutter efter offentliggørelse af resultatet i den konkrete klasse, 
medmindre andet fremgår af disciplinafsnittet. Klager indgivet efter dette tidspunkt afvises.  

 
Klager over en stævnearrangørs overtrædelse af DRFS’ bestemmelser indbringes i øvrigt for 
Disciplinærudvalget medmindre andet fremgår af FB og DRF’s vedtægter. 

 

http://www.rideforbund.dk/
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105. OMGØRELSE AF EN AFGØRELSE 

Hvis en dommer, inden præmieoverrækkelse er gennemført, konstaterer at have begået en fejl, 
herunder ved sammentælling, indtastning eller tidtagning, skal resultatet rettes af dommeren, og 
præmier uddeles efter klassens rigtige resultat. 
 
Hvis en klage over en dommers afgørelse er indgivet rettidigt til stævnearrangøren, kan 
præmieoverrækkelsen gennemføres. Orientering om en klages indgivelse skal offentliggøres af 
stævnearrangøren snarest muligt efter, at klagen er indgivet. Medfører klagen, at placeringsrækken 
skal ændres, skal stævnearrangøren offentliggøre dette, så snart beslutning herom er truffet. 
Præmiebeløb tilbageholdes, indtil klagen er afgjort. 

 
Hvis præmieoverrækkelsen er gennemført, og placeringsrækkefølgen ændres, skal 
stævnearrangøren omgående bekendtgøre dette og om muligt gennemføre en omfordeling af 
præmier m.m. i overensstemmelse med det endelige resultat. 

  
Det er altid rytterens ansvar at sikre, at rytteren er startberettiget i en klasse. Hvis der efter en 
klasses eller et stævnes afslutning af DRF og/eller stævnearrangøren konstateres uberettiget start, 
kan forholdet af DRF eller stævnearrangøren indbringes for Disciplinærudvalget med henblik på 
ændring af eventuelle offentliggjorte resultater til ”diskvalificeret” og sanktion jf. pkt. 102. 

 

106. DRF’S DØMMENDE INSTANSER 

DRF har følgende instanser, der kan idømme sanktioner for overtrædelse af DRFs vedtægter, DRFS 
og i sager om doping af heste eller ryttere i henhold til IOC, FEI og DIF’s til enhver tid gældende 
regler: 

106.1. Appeludvalget 

Appeludvalget er DRF’s højeste dømmende myndighed. 
 

Appeludvalget er 1. instans i sager, som involverer doping af hest eller rytter. 
 
Appeludvalget kan af egen drift optage sager til behandling, såfremt det konstateres, at indberetning 
fra en stævnearrangør eller official ikke er sket i overensstemmelse med DRFS, eller såfremt sagen 
på anden vis kommer udvalget til kendskab, og af udvalget anses for at have principiel karakter. 

 
Appeludvalget har 5 medlemmer og 2 suppleanter. Dets opgaver er fastlagt i DRF’s vedtægter §15 
og §15A. 

 
Appeludvalgets forretningsorden og de processuelle regler for klagesagernes behandling for 
udvalget fastsættes af udvalget og godkendes af DRF’s bestyrelse. Reglerne er tilgængelige på 
DRF’s hjemmeside www.rideforbund.dk. 

 
Kendelser afsagt af Appeludvalget kan indbringes for DIF i overensstemmelse med de af DIF til 
enhver tid fastsatte regler. 

106.2. Disciplinærudvalget 

Disciplinærudvalget er 1. instans i alle sager vedrørende overtrædelse af DRF’s vedtægter og 
DRFS, bortset fra sager, som involverer doping af hest og rytter, der afgøres af Appeludvalget jf. pkt. 
106.1, og klager, som i henhold til pkt. 106.3 henhører under stævnejuryen i første instans , og 
klager, som ifølge DRFS, er inappellable. 
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Disciplinærudvalget kan af egen drift optage sager til behandling, såfremt det konstateres, at 
indberetning fra en stævnearrangør eller official ikke er sket i overensstemmelse med DRFS, eller 
såfremt sagen på anden vis kommer udvalget til kendskab, og af udvalget anses for at have 
principiel karakter. 
 
Disciplinærudvalget har 5 medlemmer og 2 suppleanter. Dets opgaver er fastlagt i DRF’s vedtægter 
§15 og §15B. 
  
Disciplinærudvalgets forretningsorden og de processuelle regler for klagesagernes behandling 
fastsættes af udvalget og godkendes af DRFs bestyrelse. Reglerne er tilgængelige på DRFs 
hjemmeside www.rideforbund.dk. 
 
Kendelser afsagt af Disciplinærudvalget kan påklages skriftligt til Appeludvalget. Klagefristen er 4 
uger fra kendelsens modtagelse. 

106.3. Stævnejury 

Ved ethvert A-, B-, C-, D-, E- og R-stævne skal der inden stævnets start nedsættes en jury.  
 

Ved A-, B- og C-stævner skal juryen have mindst 3 og højest 5 medlemmer. Den ved stævnet 
fungerende TD er formand for juryen. TD udpeger inden stævnets start 2 medlemmer, mens indtil 
yderligere 2 medlemmer udpeges af stævnearrangøren. 
 
Ved D-, E- og R- stævner skal stævnearrangøren inden stævnets start nedsætte en jury på 3 
medlemmer. 
 
De regler, der gælder for juryens behandling af klager, fastsættes af DRF. Reglerne er tilgængelige 
på www.rideforbund.dk.  
 
Medlemmer af juryen skal være til stede eller kontaktbare for stævnearrangøren under hele stævnet. 
 
I tilfælde af inhabilitet hos et eller flere medlemmer af juryen sker udpegning af det/de manglende 
medlemmer af stævnearrangøren.  
 
Stævnets jury skal indberette alle hændelser og afgørelser truffet i forbindelse med et stævne 
skriftligt til DRF. 
 
Afgørelser truffet af juryen kan, medmindre andet fremgår af DRFS, påklages skriftligt til 
Disciplinærudvalget. Klagefristen er 7 dage fra afgørelsens modtagelse. 

 

107. SANKTIONER 

Overtrædelse af DRF’s vedtægter og DRFS kan medføre følgende sanktioner: 

- Udelukkelse fra en klasse eller fra stævnet 

- Påtale 

- Tilbagelevering af modtagne præmier 

- Bøde 

- Karantæne 
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I sager om doping af heste eller ryttere pålægges sanktioner i henhold til IOC, FEI og DIF’s til enhver 
tid gældende regler. 

 
Beslutning om udelukkelse af en rytter og/eller en hest fra en klasse inden ridt, eller fra et 
igangværende stævne som følge af overtrædelse af DRFS, træffes alene af den for stævnet 
nedsatte jury på baggrund af en klage fra en klageberettiget i forbindelse med stævnets afholdelse.  

 
Udelukkes en rytter af juryen på grund af en forseelse, der sanktioneres efter klassens afslutning, vil 
placeringsrækkefølgen efterfølgende blive ændret af DRF, således at den korrekte 
placeringsrækkefølge fremgår på www.rideforbund.dk    
 
Såfremt en rytters udelukkelse medfører ændringer i placeringsrækkefølgen, reguleres dotering i 
forhold til klassens øvrige ryttere kun, såfremt ændringen af doteringens størrelse er minimum 1.000 
kr. 

 
Første gangs overtrædelse af bestemmelserne i DRF’s vedtægter og bestemmelser i DRFS, som 
ikke hører under TD’s eller dommerens endelige kompetence eller er inappellable, sanktioneres, hvis 
der er tale om simpel uagtsomhed fra indklagedes side, med en påtale, medmindre der er tale om 
doping af heste og ryttere. 
 
Overtrædelser, som skyldes grov uagtsomhed eller forsæt, sanktioneres med bøde på indtil 10.000 
kr. pr. overtrædelse. Bødens størrelse fastsættes efter en konkret og individuel vurdering af 
handlingens grovhed. Gentagne overtrædelser af DRFS indenfor en periode på 3 år anses som en 
skærpende omstændighed. 
 
Modtager en rytter inden for 3 år mere end 2 påtaler for overtrædelse af DRFS, kan den 3. 
overtrædelse udover bøde medføre karantæne i indtil 3 år. En pålagt karantæne gælder også for 
ryttere ved stævnedeltagelse uden for Danmark, hvis rytteren starter på baggrund af en af DRF-
udstedt licens. 
 
Karantæne kan desuden pålægges ved enkeltstående grove eller forsætlige overtrædelse af DRFS.  
 
Såfremt en official antaget af DRF i egenskab af rytter, ejer eller bruger af en hest pålægges bøde 
og/eller karantæne, skal der ligeledes ved afgørelsen tages stilling til, om den pågældende fremover 
kan virke som official i DRF-regi. 

 
Alle pålagte sanktioner indberettes til DRF senest 14 dage efter, sanktionen er meddelt. Bøder skal 
betales af indklagede senest 14 dage efter afgørelsens modtagelse. Påklages en afgørelse til en 
højere myndighed i DRF, jf. pkt. 6, har klagen ikke opsættende virkning i forhold til bødens betaling, 
karantæneperiodens start og tilbagelevering af modtagne præmier, medmindre den højere 
myndighed, hvor til de klages, træffer afgørelse herom. 
 
Ved manglende betaling af pålagte bøder og ved manglende tilbagelevering af præmier (doteringer), 
kan rytteren ikke melde til ridestævner under DRF, før der er sket betaling af samtlige udeståender til 
DRF inkl. ekspeditionsgebyr. 
 
Ryttere, der er pålagt bøde og/eller karantæne må ikke deltage som ryttere, træner, instruktør, 
hjælper eller official i nogen form for konkurrenceaktivitet i rideklubber under DRF før bøden er betalt 
og i tilfælde af karantæne i karantæneperioden. 
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108. FORÆLDELSE 

Forældelsesfristen for overtrædelser af DRF’s vedtægter og DRFS regnes fra tidspunktet for 
overtrædelsen, medmindre andet fremgår nedenfor. Forældelsesfristen er 3 år. 
 
Var klager ubekendt med det forhold, hvorover der klages, regnes forældelsesfristen først fra den 
dag, hvor klager fik eller burde have fået kendskab hertil. 
 
Forældelse indtræder senest 10 år efter tidspunktet for overtrædelsen. 

 

109. OFFENTLIGGØRELSE AF SANKTIONER 

Sanktioner pålagt af Disciplinærudvalget og Appeludvalget offentliggøres på DRF’s hjemmeside i 
overensstemmelse med de herfor gældende regler. 
 

110. DISPENSATIONER  

DRF kan efter forudgående skriftlig anmodning fra en rytter, stævnearrangør eller official, forud for 
eller under et stævne, tillade, at der sker en afvigelse fra DRFS, i det omfang en sådan afvigelse er 
sagligt begrundet og ikke har betydning for hestens velfærd og/eller rytternes sikkerhed. Tilladelsen 
skal gives skriftligt og angive baggrunden for, at tilladelsen gives, og de eventuelle betingelser, der 
er knyttet til den. Tilladelsen skal offentliggøres af DRF og stævnearrangøren på www.rideforbund.dk  
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