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SPORTSPLAN FOR DISTANCE 2023 
 
Formål 
Formålet med sportsplanen er: 

• Vejledning for rytterne 

• Fastlæggelse af kriterier 

• Udtagelse på baggrund af gennemsigtige kriterier 

• At de udtagne ryttere og heste er ”klar til opgaven” 
 

 

Normer for ryttere til start ved internationale distancestævner 
 

• Ryttere er forpligtiget til at efterleve DRF’s Code of Conduct, følge nærværende normer og værdier, 
samt DRF’s retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport. 

 

• Ryttere forpligter sig til at have kendskab til og overholde FEI’s Equine anti-doping and medication rules, 
FEI’s anti-doping rules for human athletes samt Anti Doping Danmarks nationale regler for antidoping. 

 

• Ryttere skal være totalt afholdende mht. alkohol og stoffer under stævner og samlinger. 
 

• Rytterne skal optræde som gode rollemodeller for yngre udøvere. 
 

• Rytterne skal som rollemodeller stræbe efter god sportslig optræden, og er forpligtiget til at overholde 
idrættens fairplay principper samt generelle dyrevelfærdsprincipper. 

 

• Rytterne skal være loyale overfor nærværende Sportsplan. 
 

• Rytteren skal holde sig selv og sin hest i god fysisk form med henblik på at optimere forudsætningerne 
for at præstere optimalt. 

 

• Rytterne skal være loyale mod DRF og mod andre danske ryttere. 
 

• Ryttere og DRF skal have en åben kommunikation og informere hinanden. Dette indebærer også at hver 
rytter selv er ansvarlig for at holde sig informeret og informere DRF. 

 
 

Sportslige mål 
I 2023 har Dansk Ride Forbund fokus på følgende mesterskaber: 
 

Dato Aktivitet Afvikling Seneste frist for at 
kvalificere sig* 

22- 23. juli 2023 Nordisk mesterskab          
- Hold 

Simlangsdalens, 
Sverige  

1.juni 2023 

2. september 2023 VM for young rider/junior Castelsagrat, Frankrig 1.juli 2023 

10-14. august 2023 VM for ungheste Padise, Estland 10. juni 2023 

4-9. september 2023 EM for Seniorer Ermelo, Holland 4. juli 2023 

*der gives ikke dispensation til kvalifikation efter denne dato 
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Nordisk mesterskab 

Kvalifikationskrav til deltagelse i Nordisk Mesterskaber 

• Ekvipagen skal være kvalificeret til at ride det pågældende ridt jf. FEI’s reglement. 

• Derudover skal ekvipagen have gennemført et ridt af samme længde indenfor 24 måneder. 

• Ekvipagen skal i mesterskabsåret som minimum have gennemført en MA/CEI1* (80km) med 

minimum 14 km/t. (Young Rider 1 x LA). 

Europamesterskab samt VM YR/J 
Kvalifikationskrav for deltagelse i Europa Mesterskabet samt VM for young rider/junior 

• Rytteren skal som minimum have gennemført 1200km og hesten 800km ved tilmelding til stævnet  
- ikke nødvendigvis som ekvipage. 

• Ekvipagen skal være kvalificeret til det pågældende ridt jf. FEI`s reglement. 

• Derudover skal ekvipagen have gennemført et ridt af samme længde indenfor 24 måneder. 

• Ekvipagen skal som minimum gennemføre et CEI1* med 14km/t i mesterskabsåret. 
 

Verdensmesterskab 

Kvalifikationskrav for deltagelse i Verdens Mesterskaberne for Senior  

• Rytteren skal som minimum have gennemført 1500km og hesten 1000km ved tilmelding til stævnet  
– ikke nødvendigvis som ekvipage. 

• Ekvipagen skal være kvalificeret til at ride det pågældende ridt jf. FEI`s reglement. 

• Derudover skal ekvipagen have gennemført et ridt af samme længde indenfor 24 måneder. 

• Ekvipagen skal i mesterskabsåret som minimum have gennemført et CEI2** med minimum 14km/t. 
 

Verdensmesterskab for unge heste 

Kvalifikationskrav til deltagelse i Ungheste VM  

• Rytteren skal som minimum have gennemført 1000km og hesten 500km ved tilmeldingen til stævnet 
– ikke nødvendigvis som ekvipage. 

• Ekvipagen skal være kvalificeret til at ride det pågældende ridt jf. FEI’s reglement 

• Derudover skal ekvipagen have gennemført et ridt af samme længde indenfor 24 måneder.  

• Ekvipagen skal i mesterskabsåret som minimum have gennemført en CEI1* med minimum 14km/t. 

Forud for et mesterskab tildeles de udtagende mesterskabsryttere landsholdstøj ifølge nærmere aftale med 
DRF. 
 
 

Udtagelseskriterier til Nordisk Mesterskab samt internationale mesterskaber og 
internationale invitationsstævner. 
De endelige udtagelser foretages, blandt de kvalificerede ryttere, af DRF i samarbejde med de to 
internationale ansvarlige i distanceudvalget. Udtagelsen foretages på baggrund af information om hest og 
rytter. Som rytter har man mulighed for at få begrundelse for, hvorfor og på hvilken baggrund man ikke er 
blevet udtaget. 
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Udtagelsen foretages generelt på baggrund af: (ingen af nedenstående punkter kan stå alene) 
 

• Resultater  
• Gennemførelsesprocent 
• Skadeshistorik 
• Tildelinger af ”Best Conditions” 
• Hestens kvalitet, potentiale og aktuelle form 
• Rytterens ridetekniske kunnen og fysiske form. 
• Ekvipagens resultatmæssige stabilitet. 
• Ekvipagens udviklingsmuligheder  

 
Såfremt hesten bliver syg, skadet eller ekvipagen på anden måde bliver forhindret i at deltage efter udtagelse 
skal dette hurtigst muligt meddeles til Dansk Ride Forbund på mail: distance@rideforbund.dk  
 
 

Generelle retningslinjer for deltagelse i stævner i G7 lande  
Der sendes ingen danskere til G7- lande for at ride distancestævner. Der gives ikke dispensation til at starte 
på lånte heste eller deltage i nationale ridt. 
 

 

Dyrlægetilsyn af heste før NM samt internationale mesterskaber og internationale 
invitationsstævner. 
For at sikre, at de heste der sendes til mesterskaber eller invitationsstævner, er fit to compete har Dansk Ride 
Forbund indført et Dyrlægeeftersyn af alle heste der sendes til mesterskaber og internationale 
invitationsstævner. 
 
Forud for et internationalt mesterskab, eller et internationalt invitationsstævne, er rytteren ansvarlig for at 
arrangere et dyrlægetilsyn af hesten udført af en FEI-godkendt distancedyrlæge, level 3.  
I tilfælde hvor et dyrlægeeftersyn af en dyrlæge med denne status ikke er muligt, går DRF og den enkelte 
rytter i dialog om at finde en god løsning. 
Tilsynet skal som minimum inkludere dyrlægens vurdering af hestens almentilstand, bevægeapparat, en 
generel ”fit to compete” betragtning. Hesten skal undersøges ca. 3 uger før det aktuelle stævnes ”definite 
entry”. Dyrlægen skal udfærdige en skriftlig rapport, som skal være DRF i hænde senest en uge efter tilsynet.  
Det er ikke tilladt for en dyrlæge at undersøge egne heste. Alle udgifter til dyrlægetilsynet afholdes af rytteren. 
 
Det anbefales desuden rytteren at lade en fast tilknyttet dyrlæge, med erfaring i de fysiologiske krav der stilles 
til heste i distancesporten, følge hesten regelmæssigt hen over hver stævnesæson. Dette med henblik på at 
kunne give faglige input til en vurdering og eventuelt en optimering af hestens: 
 

• Holdbarhed i sporten 

• Kondition 

• Metaboliske grænser 

• Bevægeapparat 

• Fitness til den enkelte konkurrence  

• Velfærd før, under og efter konkurrence  
 
Denne anbefaling gives ud fra en målsætning om at al træning og konkurrencedeltagelse foregår med 
udgangspunkt i viden om hestens aktuelle ydeevne, som medtages i planlægningen af de individuelle 
træningspas og konkurrencer. 

mailto:distance@rideforbund.dk
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Deltagelse i udenlandske stævner 
Det er rytternes ansvar at være opmærksom på schedule til de enkelte stævner, heraf deadlines for tilmelding. 
Der tilmeldes til udenlandske stævner efter FEI’s gældende kvalifikationskrav. Tilmelding sker gennem DRF 
ved fremsendelse af international anmeldelsesblanket til distance@rideforbund.dk.  
DRF kan opsætte yderligere krav til deltagelse og/eller udelukke deltagelse pga. særlige forhold. 
 

Regler for transport i forbindelse med deltagelse i mesterskaber omfattet af 
sportsplanen 
Dansk Ride Forbund forventer, at ryttere der transporterer deres heste til internationale stævner, har en 
forståelse for, hvordan en hest transporteres fornuftigt over længere distancer. Dansk Ride Forbund har dog et 
krav om at starterende hest til internationale ridt skal være ankommet senest et bestemt antal dage før 
stævnestart. Dette antal afhænger af hvor stævnet er placeret. Dansk Ride Forbund går forud for stævnet i 
dialog med rytteren omkring dette. 

 
Medicinsk behandling i forbindelse med stævnedeltagelse 
Det er en klar målsætning at heste, der deltager i konkurrence, skal være klar til opgaven på en måde, så 
medicinsk behandling, før, under eller efter konkurrence, ikke er nødvendig. I visse tilfælde kan der være et 
legitimt behov for behandling af en hest i forbindelse med stævnedeltagelse. I så fald foretages dette i henhold 
til FEI’s regler for akutbehandling af en hest. 
I alle yderligere tilfælde henvises der til Dansk Ride Forbunds Fælles Bestemmelser punkt 23. 
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