
 

 

REGLER FOR AFVIKLING AF STILSTAFETSPRING 

Stilstafetspring er en konkurrence, hvor et stafethold fejlfrit og på pænest og mest sikre måde bringer stafetten (en 

springpisk) fra start til mål. Et hold består af 2-4 ekvipager. Rytternes individuelle resultater sammenlægges.  

Forslag til baner: 

https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Konkurrence%20aktiviteter/Stilstafetspring.aspx  

I propositionerne skal angives antal ryttere på et hold. Det omtrentlige antal forhindringer, som den enkelte ekvipage 

skal springe, og forhindringernes maksimumshøjde, som kan være forskellig for rytterne, f.eks. hvis holdet består af 

heste og ponyer.   

Banen, der skal gennemrides, kan være en fortløbende bane over forskelligartede forhindringer med stafetskifte på 

forskellige steder.  

Hver af holdets ryttere rider sin del af banen med stafetten (den samme for alle hold), og afleverer/modtager stafetten fra 

en anden af holdets ryttere mellem to forud angivne forhindringer.   

I klasser for urutinerede ryttere kan ekvipagerne evt. springe samme bane. I så fald skal der kunne rides direkte fra 

sidste til første forhindring.  

Det anbefales at udskrive springhøjden på max. højde 60 cm, tempo 250 m/min. og/eller max. 70 cm tempo 275 m/min. 

Alternativt efter niveauet hos ekvipagerne.  

Hvis der springes over sværhedsgrad 0 (hest 100 cm, pony kat III 60 cm, pony kat II 70 cm, pony kat I 80 cm) skal der 

bruges uddannet banedesigner og klassen skal udskrives som et D-stævne. 

 

METODE: Der rides efter metode S2 (uden omspringning)  (se springreglementet) med tilpasninger, der passer til 

breddeaktiviteten. Se det særlige bedømmelsesskema for Stilstafetspringning her: 

https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Konkurrence%20aktiviteter/Stilstafetspring.aspx  

 

STILPOINT: Der gives 3 bedømmelser, der maksimalt kan give 10 point hver. Point gives ud fra følgende skala: 10 

fremragende, 9 særdeles godt, 8 godt, 7 ret godt, 6 tilfredsstillende, 5-godkendt, 4-utilfredsstillende, 3-1 jævnt dårligt, 0-

udgået 

 

FEJLFRI TID: Når springbanens fejlfrie tid er fundet (”banelængde i meter” ganget med 60, divideret med ”tempo i meter 

pr. minut” = fejlfri tid i sek.), skal der tillægges 10 sek. Pr. stafetskift (3 ryttere, 2 stafetskift = 20 sek. Ekstra ridetid.) 

 

DISKVALIFIKATION: Rytteren diskvalificeres, hvis han/hun: 

• Rider uforsvarligt, opfører sig dårligt overfor andre 

• Mishandler, river og/eller flår i ponyen/hesten 

• Rider på syg eller halt pony/hest 
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BEREGNING AF STRAFPOINT: 

• Hvis holdets 1. rytter ikke starter korrekt, tildeles holdet 1 strafpoint og starter på ny.  

• Nedslag giver 0,5 strafpoint.  

• Hvis ekvipagen springer et spring efter at have afleveret stafetten eller efter ekvipagen er redet i mål, straffes 

holdet med 0,5 strafpoint, springes flere spring udgår holdet. 

• Alle strafpoint (nedslag m.v.), der begås efter at stafetten skulle være afleveret, medregnes i holdets resultat.  

• Ved refuseringer gives 1 strafpoint for 1. refusering, 2 strafpoint for 2. refusering og ved 3. refusering får 

ekvipagen 0 point i stil og udgår. 

• Ved fejlbane gives der 2 strafpoint, og næste rytter overtager stafetten. 

• For hvert påbegyndt sekund som holdet overskrider den fejlfri ridetid gives 0,1 strafpoint. Udgår en rytter 

medregnes rytterens strafpoint i holdets samlede resultat. 

 

REGLER: 

• Hvis ekvipagen ikke får afleveret stafetten mellem de to opgivne forhindringer, men springer et spring for meget 

med stafetten, skal ekvipagen ride tilbage (selv om afløseren er fulgt med), idet stafetskiftet skal foregå imellem 

de to angivne forhindringer. 

• Hvis en ekvipage udgår eller diskvalificeres, bekendtgøres det ved signal (3 lydsignaler) fra dommeren, hvorpå 

den efterfølgende ekvipage på holdet overtager stafetten og rider med den det sidste stykke af den 

udgåede/diskvalificerede ekvipages afbrudte bane foruden sin egen. 

• Hvis holdets sidste ekvipage udgår eller diskvalificeres, overtages stafetten af holdets første ekvipage, som 

fuldfører til målet. 

• Hvis en rytter falder af eller rider fejl bane, udgår rytteren og næste ekvipage skal fortsætte ridtet. Rytteren 

opnår 0 point i stil for afsidning/fald/fejl bane og rytteren ender på i alt 0 point. 

• Hvis en rytter opgiver eller sidder af for at undgå afsidning, tildeles ekvipagen 0 point i stil og rytteren ender på i 

alt 0 point. 

• Hvis en ekvipage bliver diskvalificeret, må stafetskiftet ske hvorsomhelst på banen, men den rytter, der skal 

overtage stafetten, må først ride frem, når dommerens signal for diskvalifikation lyder. Rider han/hun frem før 

signalet, straffes holdet med 1 strafpoint.  

• Holdets samlede point minus strafpoint udgør holdets resultat. 

• Hvis 2 ekvipager på holdet udgår eller diskvalificeres under konkurrencen, udgår holdet. Hvis de udgår udenfor 

konkurrencen må reserverytter overtage pladsen 

• 2. og 3. ryttere må ride rundt på banen, men det er deres eget ansvar ikke at ride i vejen for den springende 

rytter og at være på plads, når det er deres tur til at modtage stafetten. 

• Hvis stafetten tabes, skal rytteren selv samle den op. Hvis den tabes under stafetskiftet, skal den tages op af en 

af de to stafetskiftende ryttere.   

• Det er tilladt, at rytterne hjælper hinanden verbalt med linjeføringen. 

 

 

 


