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Stævnebestemmelser for Distrikt 14
Gældende 1. april 2022 – 31. marts 2023
DRF’s senest reglement er gældende for alle stævner, med mindre andet fremgår
af denne stævneaftale.
Et stævne er kendetegnet ved at:
• Der udskrives klasser og rides efter DRF’s programmer/metoder
• Der er placeringer og/eller der udleveres rosetter
Indgår ovenstående i jeres arrangement, er det et stævne, og derfor skal både DRFreglementerne og Distrikt 14’s stævnebestemmelser naturligvis overholdes.
Banetræning
Afholdes der banetræning i forbindelse med et stævne skal banetræningen indskrives i
propositionerne. Dette skal godkendes af Lone Nørager (se kontaktinfo på sidste side).
Banetræning kan også afholdes som en selvstændig aktivitet. Her skal tages hensyn til,
at der i D14 ikke afholdes stævne i samme disciplin den dag. Information om
banetræningen skal sendes til Formanden for Sportsudvalget til godkendelse senest 7
dage før banetræningen finder sted.
Ved C-stævne skal TD være til stede under hele stævnet, når der er ridemæssig
aktivitet, som har relation til stævnestart i den definerede tidsplan for stævnet.
Stævneansøgning:
Der tildeles ikke nogen stævner ifb. med DRF officials dag, som ligger i 2. weekend i
januar.
D14 har samme krav til arrangører af E-stævner som til arrangører af D-stævner
Sportsudvalget udsender oversigt over ledige terminer, når Dansk Ride Forbunds
terminer for landsstævner og højere stævner er fastlagt.
For at søge stævne skal klubberne være uden restance til distriktet
Gældende for alle stævneniveauer
•
•
•
•

Terminer skal være søgt på GO senest 10. marts 2022 – gælder både for D- og
C-stævner
Propositioner skal være tilgængelig på GO mindst 21 dage før første stævnedag
4 dage før stævne dato skal foreløbige startlister ligge på Equipe samt officials
være sat på klasserne eller ligge som en liste med deres funktion ved stævnet
Klubberne skal være OBS på officials funktion og virke.

Der stævnekoordineres med distrikt 12 og 11/13. Når den samlede plan er på plads,
kan der åbnes op for yderligere stævner. Dog skal der for klubber tæt på
distriktsgrænse være ca. 75 km. mellem de stævnearrangerende klubber over
distriktsgrænsen.
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Der opfordres til at man skriver en mail / sms til den ansvarlige for hhv. dressur og
springning, når propositioner er ansøgt. Se kontaktinfo på sidste side.
Klubberne skal hele tiden være opdateret i ”stævneplanlægning” og brug af Equipe.
Klubberne opfordres til løbende at sende deres medlemmer på kursus heri.
Elektronisk tidtagningsanlæg, m/ display (Nyt og gammelt):
Generelt:
Lejen indsættes på konto ved Spar Nord Bank på reg.nr. 9028, kontonr. 456-6901507. Husk angivelse af klubnavn, stævnedato og ”nyt” eller ”gammelt”
tidtagningsanlæg.
Nyt tidtagningsanlæg:
Henvendelse vedr. leje af tidtagningsanlæg til:
• Bjarne Mørup tlf. 2348 0792
Pris for leje af tidtagnings anlæg med display:
• Aftenstævne kr. 350
• Weekendstævne: fredag – søndag kr. 1.000
• 4-dagsstævne kr. 1.350
Kvittering for indbetaling skal medbringes ved afhentning af anlægget.
Når stævneplanen er på plads, vil tidtagningsanlægget automatisk blive reserveret til
D14’s C-stævner i spring. De stævnearrangerende klubber har pligt til at afmelde
bookingen til Bjarne Mørup i så god tid som muligt.
Anlægget kan tidligst afhentes torsdag aften før stævnet og skal afleveres senest
tirsdag aften efter stævnet. Mesterskabsstævner har første ret, derefter C-stævner og
til sidst andre stævner. Klubber der ønsker at afholde C-stævner skal have en
superbruger til tidtagningsanlæg.
Ved mesterskaberne i spring stiller distriktet tidtagningsanlæg og display til rådighed
uden beregning.
Gammelt tidtagningsanlæg:
Henvendelse vedr. leje af tidtagningsanlæg til:
• Christina Volhøj tlf. 3023 5808
Pris for leje af gammelt tidtagnings anlæg med display:
• Pr. dag: 200 kr.
Kvittering for indbetaling skal medbringes ved afhentning af anlægget.
Afhentning samt aflevering af anlægget skal aftales med Christina Volhøj.
C-stævner har fortrinsret og derefter andre stævner. Klubber der ønsker at afholde Cstævner skal have en superbruger til tidtagningsanlæg.
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E-stævner (med inviterede klubber):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-stævneterminer fordeles efter D-stævneplan er på plads.
Der må højest udskrives klasser i sværhedsgrad 0 for både pony og hest i både
spring og dressur.
Start og resultatlister skal være tilgængelig på Equipe.
Ved evt. aflysning af stævne skal stævneansvarlig for E-stævne have besked.
Alle stævner oprettes via Equipe med primær tilmelding via GO.
Minimum 1 af klubbens stævnearrangører skal have kendskab til
stævnetilrettelæggelse.
Der må maksimalt være åben for 6 klubber incl. den arrangerende klub.
I propositionerne skal det fremgå hvilke 5 klubber der er inviteret.
Der opfordres til at der i bemærkninger til de enkelte klasser anføres hvilke
klubber der er åben for.
Terminer ansøges på GO.
Det er tilladt at afholde E-stævne i samme weekend som D og C stævne.
Ved hest og pony samme dag skal der af sikkerhedsmæssige årsager indregnes
en pause på mindst 30 minutter ved skift fra hest/pony eller pony/hest. Der
kan dog ses bort fra det, såfremt klubben har to opvarmningsbaner.
Dette er dog UNDTAGET ved afholdelse af sløjfeklasse som kan afvikles for
pony og hest sammen.

D-stævner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D-stævneplanen fordeles samtidig med C-stævneplanen.
Start og resultatlister skal være tilgængelig på Equipe.
Ved evt. aflysning af stævne skal stævneansvarlig for D-stævne have besked.
Alle stævner oprettes via Equipe med tilmelding via GO.
Minimum 1 af klubbens stævnearrangører skal have kendskab til
stævnetilrettelæggelse.
Der må frit udskrives E-klasser ved D stævner. Disse må dog maksimalt være
åben for 6 klubber incl. den arrangerende klub samt kun i sværhedsgrad 0.
Dressur: Der må højest udskrives i sværhedsgrad 3 for både pony og hest.
Der henstilles til at der stadig bookes D1 og D2 dressurdommere i det omfang
det er muligt.
Spring: Der må højest udskrives LA, metode B0 for både pony og hest.
I spring må der max udskrives 15 klasser om dagen.
Ved hest og pony samme dag skal der af sikkerhedsmæssige årsager indregnes
en pause på mindst 30 minutter ved skift fra hest/pony eller pony/hest. Der
kan dog ses bort fra det, såfremt klubben har to opvarmningsbaner.
Dette er dog UNDTAGET ved afholdelse af sløjfeklasse som kan afvikles for
pony og hest sammen.

D-Mesterskaber:
Generelt:
Der afholdes D-mesterskab ved et C-stævne i hhv. dressur og spring.
Der kan til C-stævner hvor der afholdes D-mesterskaber afholdes 1
opvarmningsklasse til mesterskabet. I dressur: LC%. I spring: LC, metode B0.
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Mesterskabet er åben for ekvipager, der ikke har opnået placering i en sværhedsgrad
2 grader højere end mesterskabsklassens højeste sværhedsgrad ved C-stævner eller
højere i kvalifikationsperioden.
DRF´s OUT regler er gældende – ekvipagen skal være startberettiget jf. out reglerne i
begge programmer i dressur.
Sammenlægning sker iht. Disciplinafsnit for Dressur og Spring, pkt. 77.3. Kat. 3
afvikles altid alene, dog skal der være mindst 3 ekvipager for at mesterskabet
afvikles.
Indskud til D-mesterskab:
• Dressur: kr. 180 og efteranmeldelse kr. 250.
• Spring: kr. 100 og efteranmeldelse kr. 150.
Efteranmeldelse til mesterskabet kan kun ske ved de i stævneaftalen aftalte beløb og
skal ske senest onsdag kl. 18.00 inden stævnestart. Efteranmeldte ekvipager skal
først godkendes af stævnets TD, inden at de er godkendt til at må starte.
D14 yder tilskud til den Teknisk Delegerede:
• Dressur: kr. 500 (2 dage)
• Spring: kr. 250 (1 dag)
Afvikling:
Spring:
LC metode B1.2 for både pony og heste
Dressur:
Kat. 3: LC1B lørdag og LC2B søndag
Kat. 2 + 1: LC3B lørdag og LB1B søndag
Hest: LC3A lørdag og LB1A søndag
Særligt vedr. D-mesterskab i dressur:
• Mesterskabet dømmes af 1 dommer pr. dag. Det skal være forskellige dommere
der dømmer lørdag og søndag.
• Afvikles over 2 dage som én klasse i to afdelinger.
• Procent fra lørdag og søndag ligges sammen for at finde vinderen. Står to
ekvipager lige til 1. pladsen, er vinderen den ekvipage med højest procent
søndag.
• Der afholdes ikke præmieoverrækkelse efter lørdagens klasser i dressur.
Præmiering:
Der er altid 3 placeringer til mesterskabet.
Distriktet giver rosetter, dækken og medalje
Klubben giver egne rosetter.
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C-stævner:
•
•
•
•
•
•

•
•

C-stævneterminer fordeles efter at DRF’s plan for landsstævner og højere
stævner er på plads
Minimum 1 af klubbens stævnearrangører skal have kendskab til
stævnetilrettelæggelse
Ved evt. aflysning af stævne skal formanden for sportsudvalget have besked
Antal starter ved dressur – pr. bane: lørdag ca. 110 ekvipager og søndag ca. 80
ekvipager. Antal starter til fredags- og aftenstævner aftales med Lone Bang.
Ved hest og pony samme dag skal der af sikkerhedsmæssige årsager indregnes
en pause på mindst 30 minutter ved skift fra hest/pony eller pony/hest. Der
kan dog ses bort fra det, såfremt klubben har to opvarmningsbaner.
Sløjfeklasser (CM-klasser) kan udskrives som D-klasse i følgende højder:
o Pony, kat. 3: 30 – 60 cm
o Pony, kat. 2: 40 – 70 cm
o Pony, kat. 1: 50 – 80 cm
o Hest: 70 – 100 cm
Der skal være TD til stede under afvikling af et C-stævne uanset antal tilføjet
D-klasser
Klubben skal sammen med TD definere stævnets start, hvilket skal
offentliggøres på Equipe.

Distriktsmesterskaber:
Generelt:
Der henvises til Fælles bestemmelserne pkt. 97 samt Disciplinafsnit for Dressur og
Spring, pkt. 97.
Der skal være mindst 3 startende ryttere/hold, for at et mesterskab kan afholdes.
Jf. Fælles Bestemmelser pkt. 97.1.6 kan distriktet bestemme, at der ved individuelle
mesterskaber kan ske sammenlægning af ponykategorier. Dette skal fremgå af
propositionerne til mesterskabet.
Kvittering for klubmedlemskab medbringes og forevises på forlangende.
Indskud til distriktsmesterskaber:
• Spring: Individuelt kr. 200 og efteranmeldelse kr. 300.
• Spring: Hold kr. 800 og efteranmeldelse kr. 1.200.
• Dressur: Individuelt kr. 350 og efteranmeldelse kr. 500.
• Dressur: Hold kr. 800 og efteranmeldelse kr. 1.200.
Afvikling:
Spring:
• Individuelt mesterskab:
o Der afvikles mesterskab for ponyer samt et mesterskab for heste.
Mesterskaberne afvikles over 1 dag, som én klasse over 2 omgange.
o Mesterskab for hest afvikles i sværhedsgrad 2
o Mesterskabet for pony kat. 3 afvikles i sværhedsgrad 1 og for kat. 2 + 1
afvikles i sværhedsgrad 2.
•

Holdmesterskab:
o Mesterskab for hest afvikles i sværhedsgrad 2
o Mesterskab pony afvikles i sværhedsgrad 2
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•
•

Efteranmeldelse til distriktsmesterskaber skal godkendes af stævnets TD.
Alle hold skal senest mandag kl. 18.00 inden stævnets start, aflevere en
bruttoliste til stævnearrangøren over de ekvipager, som de vil kunne anvende
på det endelige hold. Det endelige hold skal sammensættes senest inden
lodtrækningen ud fra bruttolisten.

Dressur:
• Individuelt:
o Afvikles over 2 dage som én klasse i to afdelinger.
o Antal placeringer udregnes efter antal starter i kvalifikationsklassen dag 1.
o Seniorer:
▪ Rides i MB0A og MB2A
o U21:
▪ Rides i LA2A og LA3A
o Pony:
▪ Kat. 1 rides i LA3B og LA4B
▪ Kat. 2 rides i LA1B og LA2B
▪ Kat. 3 rides i LB1B og LB3B
•

Holdmesterskaber heste:
o Mesterskabet går i 4 forskellige programmer: LA1A, LA4A, LA5A og MB0A.
MB0A skal være repræsenteret ved kun 3 ekvipager.
Resultatet bliver udregnet i %.

•

Holdmesterskaber pony:
o Mesterskabet går i 4 forskellige programmer: LB1B, LA1B, LA2B og LA4B.
LA4B skal være repræsenteret ved kun 3 ekvipager.
Resultatet bliver udregnet i %.

•

Sammensætning af holdet skal meldes til stævnearrangør senest onsdag kl.
18.00 inden stævnestart. Holdet er herefter bindende og der kan kun udskiftes
ryttere jf. reglementet.

Præmiering:
Der er altid 3 placeringer til mesterskaber, dog kun dotering efter antal starter.
Distriktet skænker:
• Røde dækkener i fuld størrelse til individuelle nordjyske mestre
• Blå dækkener i fuld størrelse til nordjyske holdmestre
• Store sløjfer med skriften ”Distriktsmester” til de 3 første placerede +
staldplaketter
Distrikt 14 er ansvarlig for at dækkener, distriktets sløjfer og plaketter er den
arrangere klub i hænde senest 5 dage inden mesterskabet.
Arrangerende klub giver egne sløjfer, evt. plaketter samt doteringer
Doteringer: Individuelt mesterskab i spring og dressur for hest:
• 1. pl. Kr. 1.000
• 2. pl. Kr. 800
• 3. pl. Kr. 600
• Øvrige doteringer = indskud
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Doteringer: Individuelt mesterskab i spring og dressur for pony:
• 1. pl. Kr. 800
• 2. pl. Kr. 600
• 3. pl. Kr. 400
• Øvrige doteringer = indskud
Doteringer: Hold mesterskaber i spring og dressur for hest og pony:
• 1. pl. Kr. 1.600
• 2. pl. Kr. 1.200
• 3. pl. Kr. 800
• Øvrige doteringer = indskud

Godkendt på distriktsrådsmøde den 23. marts 2022

----o---- ----o---- ----o---- ----o---- ----o---- ----o---- ----o---- ----o---- ----o----

Kontaktinfo:
C-spring:
Lone Nørager

mobil: 3088 3792

mail: lone.noerager@gmail.com

C-dressur:
Lone Bang

mobil: 2324 8090

mail: lone.bang@hotmail.com

E+D-stævne SYD:
Lene Nielsen

mobil: 2070 2313

mail: lenenielsen77@hotmail.com

E+D-stævne NORD:
Kristina Frandsen

mobil: 2246 2378

mail: kristina-mira@hotmail.com

Tidtagningsanlæg:
Nyt anlæg:
Bjarne Mørup

Mobil: 2348 0792

Gammelt anlæg:
Christina Volhøj

Mobil: 3023 5808

