
 

 

Springkvadrille 
 

Særlige bestemmelser for springkvadriller: 
En springkvadrille rides som en dressurkvadrille som et kürprogram til musik. På banen er opstillet 
en forhindring, normalt et kryds på 10*10m i 50cm´s højde. Som i dressurkvadriller bliver der i 
springkvadriller lagt vægt på den korrekte og synkrone ridning. Denne skal hele tiden kunne 
genkendes trods tempo og springning. 
En springkvadrille kan bestå af fire, seks, otte eller flere deltagere. En parspringklasse kan også 
tænkes. Der rides i trav og/eller galop. Forhindringerne på banen kan opstilles efter ønske. De bør 
højst være 50 –90 cm høje og bør være indbydende. Efter højst fem minutter bør springkvadrillen 
være afsluttet, og hver hest bør højst have sprunget 15 spring. 
 
Materialebehov: 
En mindst 20*40m bane. 
Forhindringer, hvis antal skal angives i propositionerne. Forhindringstypen skal angives. F.eks.: 5m 
lange hurdler, 50cm høje i træ plus 25 cm grene. (Egne forhindringer kan medbringes, af 
sikkerhedshensyn må bommene dog ikke kunne falde ned.) 
 
Materiel som musikbånd, kostumer, blomsterpynt o.s.v. skal medbringes af deltagerne. Et 
musikanlæg skal stilles til rådighed af arrangøren. 
 
Banen skal være indhegnet eller markeret. Blomsterkummer forhøjer showeffekten. 
 
Påklædning: 
Ensartet ridebeklædning og ridestøvler. Godkendt ridehjelm er obligatorisk. 
 
Hestenes udstyr: 
Martingal, bandager eller gamacher er tilladt. 
 
Hjælpere: 
Tilstrækkelig mange hjælpere til at sikre en hurtig ombygning. 
Speakeren eller en anden hjælper skal kunne betjene musikanlægget sikkert. 
 
Bedømmelse: 
Der gives to karakterer fra 0 til 10. Én for udførelsen og én for det kunstneriske indtryk (indhold, 
fantasi, udnyttelse af musikken) Karaktererne vægtes lige.  
 
 
Tips til afviklingen: 
Propositionerne skal være præcise og mere udførlige end normalt for at undgå misforståelser og 
uklarheder under konkurrencen. Således skal typen af tilrådighed-stillede forhindringer beskrives 
nøje. 
Banen skal være mindst 20*40m. Størrelsen angives i propositionerne. 
Springkvadrillen må højst vare fem minutter. 
 
Varianter: 
Springkvadrillen kan også udskrives som kostumeklasse. Godkendt ridehjelm er dog obligatorisk. 
 
 



 

 

 
 
Eksempel 1: 
 
Springkvadrille for juniorer. 
Startberettigede heste/ponyer: 
5-årige og ældre (kun C-og D-heste/ponyer) 
 
Startberettigede ryttere: 
Juniorer, årgang 19… eller yngre med eller uden rytterlicens, en kvadrille kan bestå af 4 eller 8 
ryttere.  
  
Krav: 
Deltagernes frie udførelse til musik i trav eller galop, kassettebånd medbringes. Fri opstilling af 
forhindringerne (angives ved tilmelding). Arrangøren stiller fgl. materiel til rådighed: 8 hurdler, 5 m 
lange, 50cm høje i træ plus 25 cm grene. (Egne forhindringer kan medbringes) 
 
Varighed: 
Ca. 5 minutter, størrelse af banen: 20*40 m, kommandoer henholdsvis fløjt er tilladt. 
 
Påklædning: 
Passende ridebeklædning (Ensartet) og godkendt hjelm.  
 
Hestenes udstyr: 
Opsadling i henhold til DRF´s reglement. Martingal, bandager eller gamacher er tilladt. 
 
Startgebyr: 
 
 
Eksempel 2:  
Springkvadrille-konkurrence: 
 
Krav: Forhindringshøjde: 40-70 cm. Egne forhindringer kan medbringes. Et springkryds på 50cm´s 
højde og 10* 10 m længde kan opstilles efter ønske (angives ved tilmelding). Af sikkerhedsgrunde 
må bomme ikke kunne falde ned. Opbygningen af forhindringerne er begrænset til 2 minutter. 
Banen er på 20 *40 m . 
Rytterens udstyr: Passende ridepåklædning, kostumer er tilladt, bedømmes ikke. Godkendt 
ridehjelm obligatorisk. 
Hestens udstyr: Martingal, bandager eller gamacher er tilladt. 
 
Klasse 1. Springkvadrille 
Startberettigede heste/ponyer: 5-årige og ældre. 
Startberettigede ryttere: alle ryttere med eller uden rytterlicens. 
En kvadrille består af 4, 6 eller 8 ryttere. Varighed 4-5 minutter. Kassettebånd medbringes. 
 
Klasse 2. Springkvadrille for par 
Startberettigede heste/ponyer: 5-årige og ældre. 
Startberettigede ryttere: alle ryttere med eller uden rytterlicens. 
Varighed 3-4 minutter. Kassettebånd medbringes. 


