
  

 
OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL 

Agria og DRF’s VM-holdturnering, Herning 2022 
 
CAMPING 
For at sikre os, at alle campister får adgang til campingområdet, skal I sende os en samlet 
oversigt over, hvem der skal sove i jeres campingenheder. Derfor har vi udarbejdet en 
”campingbestilling”. I campingbestillingen skal følgende fremgå: 

- Notér navne på alle der skal sove i jeres campingenhed(er) uanset om personerne er 
finaledeltagere, har tilkøbsbillet, kommer gratis ind pga. alder under 12 år etc. 

- Notér også navne på evt. personer som ikke skal sove på pladsen, men som skal 
kunne opholde sig på campingpladsen. Bemærk at disse personer også optager én af 
de 4 pladser der er ”tilladt” i en campingenhed.  

- Notér nummer på den campingenhed hver person sover i. 
- Notér hvad I sover i (campingvogn, telt, autocamper, hestetransporter etc.) 
- Notér målene på jeres telt/vogn. 

Personer der ikke fremgår med navn af campingbestillingen, får ikke adgang til 
campingpladsen. 
 
Hvornår må man ankomme til campingpladsen? 
Det er muligt at ankomme til campingpladsen fra kl. 14:00. Husk dog at det stadig først er 
muligt at ankomme med sin hest fra kl. 17:00. 
 
Hvilken størrelse har campingenhederne? 
Vi har endnu ikke fået de præcise mål på campingenhederne, men meldingen lyder på, at de 
er ”store nok”.  
Notér størrelsen på jeres vogn/telt etc. på campingbestillingen, så vi kan sørge for at der er 
plads til jeres enhed. 
 
Hvis man fx har en 7-personers campingvogn, må man så stadig kun være 4 personer i 
vognen? 
Man må gerne sove mere end 4 personer sammen, hvis man har en campingvogn eller 
lignende, med plads til mere end 4 personer. Der bestilles altid campingenhed pr. 4 personer, 
derfor skal der fx bestilles 2 campingenheder, hvis 5-8 personer sover i 1 campingvogn.  
Af sikkerhedsmæssige årsager skal vi vide, hvor mange der sover på hver campingenhed. 
Derfor skal I notere på campingbestillingen, hvilken enhed hver person sover i, så vi ved hvor 
mange der skal være i samme vogn. 
 
Må man parkere sin bil ved sit telt/sin campingvogn?  
Desværre nej, man må køre ind og læsse af og så skal den ud på parkeringspladsen (lige syd 
for campingpladsen).  



  

 
 
Må man sove i andet end telt/campingvogn, fx en hestetrailer/hestetransporter, og 
befinder man sig i så fald stadig i campingområdet med de andre deltagere? 
Ja, man må gerne sove i andet end telt eller campingvogn, men hvis man sover i en 
hestetrailer/hestetransporter/lastbil, bliver man placeret på en lastbilsparkering andetsteds på 
pladsen. 
 
Må man slå fortelt op på sin campingvogn? 
Ja, så længe det samlede boligareal passer på campingenheden.  
 
Skal man fylde campingenhederne op? 
Man skal ikke fylde campingenhederne op med de tilladte 4 personer pr. campingenhed. Man 
skal blot bestille det fornødne antal campingenheder, og hver finaledeltager må maks. booke 1 
campingenhed. 
 
Er vores hold garanteret campingplads ved siden af hinanden? 
Vi kan desværre ikke love noget, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan for at samle holdene. I 
må meget gerne notere det på campingbestillingen, hvis I har ønsker til naboer på 
campingpladsen. 
 
Hvem kan overnatte på campingpladsen? 
Hver finaledeltager har mulighed for at booke 1 campingenhed/campingplads med mulighed 
for 4 overnattende. Denne mulighed skal man ikke benytte sig af, hvis holdet fx kun har brug 
for 4 campingenheder (plads til 16 personer).  
Man skal altså ikke bestille en campingenhed pr. overnattende, men kun de campingenheder 
man har tænkt sig at benytte (1 campingenhed pr. telt/campingvogn). 
Senest søndag den 10. juli, skal vi have en liste over, hvem der sover i samme campingenhed.  
I får her et eksempel: 
Campingenhed 1: 

- Finaledeltager 1: ”Sofie” 
- Mor (har købt tilkøbsbillet): ”Lena” 
- Far (har købt tilkøbsbillet): ”Morten” 
- Lillebror under 12 år: ”Daniel” 

I mailen skriver I til os, at Sofie, Lena, Morten og Daniel sover sammen i én campingenhed. 
Campingenhed 2: 

- Finaledeltager 2: ”Sigurd” 
- Sigurds mor (Har købt Equipark dagsbillet gennem VM-Herning): ”Anna” 
- Finaledeltager 3: ”Olivia” 
- Olivias far (skal hverken overnatte eller i Equipark, men vil gerne kunne opholde sig på 

campingpladsen): ”Ulrik” 



  

 
I mailen skriver I til os, at Sigurd, Anna, Olivia og Ulrik sover sammen i én campingenhed. 
Selvom ”Anna” kun skal sove på pladsen 1 nat og ”Ulrik” ikke skal sove der, men kun vil 
opholde sig på campingpladsen, skal de begge have en af pladserne i campingenheden, da 
de ellers ikke kan få armbånd/adgang til campingpladsen.  
 
 
HESTEDATA 
 
Hvad skriver jeg på sundhedserklæringen, hvis min hest/pony ikke er chippet, men i 
stedet brændemærket? 
Hvis en hest/pony ikke er chippet, skal man i stedet notere brændemærkenummeret, og 
selvfølgelig stadig de andre oplysninger. 
 
Hvilke dage skal vi tage temperatur på hestene? 
Som beskrevet andet steds skal der tages temperatur 3 dage inden ankomst, dvs. mandag, 
tirsdag og onsdag. Hestene skal ligeledes have taget temperatur ved ankomst, inden de 
lukkes ind i staldene. 
Fra ankomst torsdag skal der tages temperatur på hesten 2 gange dagligt resten af perioden 
(torsdag-søndag). 
 
 
BILLETTER 
 
Jeg er forælder eller lignende og har allerede købt billet på VM-Hernings hjemmeside – 
har jeg stadig adgang til stald og campingområde eller skal jeg have en ”tilkøbsbillet”? 
Hvis du allerede har købt ”Equipark” billetten gennem VM-Hernings hjemmeside, har du 
adgang til alle de områder hvor VM-holdturneringen foregår. Hvis du skal have adgang til 
campingpladsen, skal dit navn fremgå af campingbestillingen, som sendes sammen med 
tilmeldingsskemaet til os af jeres holdleder senest den 10. juli, og dermed optager du én af de 
4 personer der er ”tilladt” pr. campingenhed. 
 
Skal mit barn under 12 år have billet, eller kan han/hun komme gratis med mig? Og kan 
mit barn under 12 år også komme ind i stalde og campingområde? 
Børn under 12 år kan komme gratis ind i Equipark, hvis de følges med en voksen. Med adgang 
til Equipark har man også adgang til stalden, hvor hestene til VM-holdturneringen er opstaldet. 
Skal man også have adgang til campingområdet, skal man fremgå af campingbestillingen og 
dermed optager man én af de 4 pladser pr. campingenhed. 
 
 
 



  

Kan man købe en 1-dags billet og stadig få adgang til alt holdturneringsrelateret den 
dag, eller skal man købe en ”tilkøbsbillet”? 
På Herning2022.com kan man købe en 1-dags billet til Equipark. Denne billet giver adgang til 
alle discipliner i VM-holdturneringen, samt stalden hvor hestene til VM-holdturneringen er 
opstaldet. 
 
 
KONKURRENCE/STARTMULIGHED 
 
Må rytteren starte voltigering på en anden hest samme dag, som han/hun har deltaget i 
fx spring og dressur? 
De 2 starter som er tilladt pr. dag + kæphest, gælder rytteren. Rytteren må derfor maks. 
deltage i 2 discipliner pr. dag udover kæphest. Derved er det ikke muligt at deltage i fx spring, 
dressur og voltigering samme dag. 
 
Kan man ændre en start, hvis man har fortrudt en af de discipliner, man har meldt til i? 
Hvis man har fortrudt valget af disciplin, kan man ændre det frem til og med den 10. juli. Det 
gør man ved at melde til i den nye klasse på rideforbund.dk samt sende en mail til 
VM2022@rideforbund.dk med info om, hvilken klasse man skal slettes fra.  
Det er kun muligt at flytte klasse, hvis man melder i den nye klasse via rideforbund.dk – vi kan 
desværre ikke flytte rundt på allerede foretagne tilmeldinger. 
 
Tæller alle deltageres point med til det samlede resultat i finalen? 
Ja, alle point opnået til finalen, tæller med til det samlede resultat. 
 
Hvis jeg har byttet hest/pony til finalen pga. min tidligere hest/pony blev syg, skadet 
eller aflivet, skal jeg så stadig deltage i min. den højde/det program, som jeg deltog i til 
et kvalifikationsstævne på min tidligere hest/pony? 
Nej, denne udelukkelse følger ekvipagen, så hvis du har foretaget hestebyt forud for finalen, er 
du kun udelukket fra højder/programmer i henhold OUT. 
 
Må jeg deltage i en disciplin ved finalen, som jeg ikke har deltaget i til et 
kvalifikationsstævne? 
Ja, der er intet krav om, at man før skal have deltaget i de discipliner, som man starter til 
finalen. 
 
Må man stadig starte 2 discipliner på samme dag, hvis den ene disciplin er distance? 
Ja, man må gerne ride en anden disciplin, samme dag som man rider distance. 
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Må der benyttes sikkerhedsvest i voltigering? 
Nej. Sikkerhedsvest er ikke tilladt jf. reglementet – eller finalebestemmelser. Har man behov 
for ”yderligere sikkerhed”, er det stadig muligt at have en hjælper gående ved hestens hoved. 
Vær dog opmærksom på, at det giver -2 point at have en hjælper gående ved siden af. 
 
Mulighed for ”luftning” af hest 
Der vil være begrænset mulighed for motion ved hånd. Det kan kun foregå indenfor hegnet 
ved staldområdet – og der vil ikke være mulighed for græsning. 


