
Mit første FEI-stævne 

– tilmelding til internationale stævner

Denne guide henvender sig til ryttere og forældre, der ønsker at starte 

internationale stævner, og indeholder gode råd og nyttige links.



Det er helt naturligt, at der dukker en masse spørgsmål op, første gang du skal 

melde til et internationalt ridestævne, også kaldt FEI-stævne.

I de følgende slides har vi derfor listet de ting og krav op, der er vigtige at have 

styr på, når man skal ride internationale stævner. 

Mit første FEI-stævne



Stævnetermin og info omkring et FEI–stævne

FEI’s stævnekalender

▪ Alle terminer for et internationalt 

stævner under FEI (Internationale 

rideforbund) findes på FEI’s

database:

Calendar Search (fei.org)

▪ Her er det muligt at filtrere og 

indskrænke din søgning, således at 

du f.eks. kun kommer til at se 

spring- eller dressurstævner.

FEI Schedules (= propositioner)

▪ Ved fremsøgning af det ønskede 

stævne kan du klikke på navnet for 

stævnet, og herunder vil der 

fremkomme ‘schedule’.

▪ Som hovedregel vil ‘schedule’ for et 

stævne tidligst være offentliggjort 

6-8 uger før stævnet – nogle gange 

endda tættere på stævnestart.

▪ Man er selv ansvarlig for at læse 

‘schedule’ igennem for vigtig 

information. 

https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx


FEI-reglementerne 

Det er vigtigt at ryttere og forældre sætter sig ind i de relevante FEI reglementer, 

og det er rytterens eget ansvar at sætte dig ind i FEI reglerne.

Hermed link til

Generelle bestemmelser General Regs & Statutes | FEI

FEI Spring reglementet FEI Jumping Rules | FEI

FEI Dressur reglementet FEI Dressage Rules | FEI

FEI Military reglementet FEI Eventing Rules | FEI

Veterinære bestemmelser (Vaccination, osv.) FEI Veterinary Rules | FEI

https://inside.fei.org/content/general-regs-statutes
https://inside.fei.org/fei/disc/jumping/rules
https://inside.fei.org/fei/disc/dressage/rules
https://inside.fei.org/fei/disc/eventing/rules
https://inside.fei.org/content/fei-veterinary-rules


Tilmelding til FEI-stævne

Tilmelding til et internationale stævne foregår altid via ens nationale forbund og 

kan være forskellig fra disciplin til disciplin.

Tilmelding til spring- og dressurstævner skal altid sendes skriftligt og indeholde:

❑ Venue (stævnets navn) samt dato. (Fx. Opglabbeek, Belgien, 10-15. maj 2022)

❑ Rytters fulde navn og FEI-ID nr. (såfremt rytteren ikke har et FEI-ID nr., opretter DRF rytteren i 

FEI’s database, før DRF tilmelder. HUSK derfor at nævne, hvilken mailadresse der er skal tilknyttes 
rytterens FEI-profil. FEI-ID nr. vil efterfølgende kunne ses på rytterens DRF Go!-profil)

❑ Hestens fulde navn, FEI-nr. samt angivelse af hvilken stævnetype/hvilke 

dressurklasser, hesten skal tilmeldes i. (Fx. Cassandra, i CSIYH1* el. Ubbe i GP og GPS)

OBS. Hesten skal være oprettet i FEI’s system eller have FEI-pas. Dette vil blive gennemgået i senere 
slides.

❑ Evt. bemærkning (Hvis du vil notere, at der ønskes strøm til lastbil, hingsteboks eller andet)



Mails til tilmelding og status på din tilmelding

▪ Ønsker du at blive tilmeldt til 
dressurstævner, send email til 
sbc@rideforbund.dk

▪ Ønsker du at blive tilmeldt til 
springstævner, send email til 
jumping@rideforbund.dk

▪ Proceduren for tilmelding til 
military-stævner er lidt anderledes, 
og rytteren bedes udfylde denne 
Blanket og sende den til 
jumping@rideforbund.dk

FEI-SPORTAPP

Du kan altid tjekke din status på din 

tilmelding, ved at logge ind på din FEI-

SPORTAPP.

Du downloader den her FEI SportApp | 

FEI

Læs hvordan du kan tjekke din status 

her FEI How To - General Questions

mailto:sbc@rideforbund.dk
mailto:jumping@rideforbund.dk
https://rideforbund.dk/elite-talent/landshold-talentudvikling/international-st%C3%A6vnedeltagelse
mailto:jumping@rideforbund.dk
https://inside.fei.org/hub/it-services/mobile-apps/%20fei_sportapp
https://howto.fei.org/category/26/general-questions.html


FEI-pas og FEI-registrering
Heste og ponyer, der deltager i FEI-

stævner, skal enten være i besiddelse 

af et fysisk lilla FEI-pas eller være 

oprettet i FEI’s database.

Læs reglerne, og se, hvordan du 

bestiller FEI-pas, her: FEI-pas og FEI-

registrering (rideforbund.dk)

International Rytterlicens og FEI-pas til hesten

• For at starte FEI-stævner kræver 

det, at rytteren har en gyldig FEI 

Rytterlicens. 

Perioden går fra den 01.01.20XX –

31.12.20XX (ét kalenderår) (prisen er 

den samme, uanset hvornår den indløses og 

hvor mange FEI-stævner, rytteren rider).

• FEI Rytterlicens købes via din profil 

på DRF Go!. 

• Læs hvordan her: Indløs rytterlicens 

(rideforbund.dk)

https://rideforbund.dk/ryttere-heste/pas-ejerforhold-m%C3%A6rkning-o-l/fei-pas-og-fei-registrering
https://rideforbund.dk/ryttere-heste/rytterlicens/indl%C3%B8s-rytterlicens


FEI Ponymåling 

- Hvornår er det et krav, og hvordan får vi den målt?

Skal du starte FEI-stævner på din pony, 

SKAL den være målt I FEI-regi ved en

såkaldt FEI-Ponymåling. 

Læs evt. mere på FEI’s hjemmeside

Se FEI’s konkrete måleregler i FEI’s 

veterinære reglement (Kapitel 9)

DRF tilbyder FEI-Ponymålinger på dansk

grund ca. 1-2 gange om året. Du kan

altid vælge en FEI-ponymåling i et andet

land. Se datoer for FEI-Ponymålinger

her: Pony Measuring Calendar | FEI
Pr. 1 januar 2023 overføres FEI-målet altid til DRF Go! 

og bliver dermed konverteret til national kontekst. 

Læs mere i denne nyhed

https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/welfare/pony-measuring
https://inside.fei.org/content/fei-veterinary-rules
https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/welfare/pony-measuring/calendar
https://rideforbund.dk/nyheder-2022/februar/fra-1-januar-2023-overf%C3%B8res-fei-m%C3%A5l-altid-til-national-kontekst


Vaccinationskrav og forebyggelse af EHV-1 ved

FEI–stævner

Vaccinationskrav

▪ For at starte FEI-stævner, skal 

hesten, som ved nationale stævner, 

være vaccineret mod Influenza.

▪ Læs FEI’s regler her:

Vaccinations | FEI eller på DRF’s 

hjemmeside her: Om vaccination 

(rideforbund.dk)
▪ OBS!. Vaccinationsreglerne er stort set de 

samme som ved nationale ridestævner. Dog må 

hestens sidste vaccination aldrig må være 

ældre end 6 måneder og 21 dage, når du 

ankommer til FEI-stævnepladsen. 

FEI’s Horse App – VIGTIGT!

På baggrund af EHV-1 udbruddet i 

foråret 2021 har FEI indført krav om 

temperaturmålinger og registrering af 

hesten før kørsel mod stævnepladsen. 

Rytter/hestepasser/hesteejer har 

ansvaret for at udfylde 

temperaturmålingerne og ”self-

certification form” i FEI-Horse App 

Læs krav her: HHR - Requirements | FEI

Se hvordan i FEI’s vejledning: FEI How To 

- All Users

https://inside.fei.org/fei/your-role/veterinarians/biosecurity-movements/vaccinations
https://rideforbund.dk/ryttere-heste/vaccination-medicinering/om-vaccination
https://inside.fei.org/hub/it-services/mobile-apps/%20fei_horseapp
https://inside.fei.org/fei/horse-health/requirements#horse-health-requirements-for-athletes--grooms
https://howto.fei.org/category/20/all-users.html


Find vigtig information i Sportsplanerne

Ønsker du som rytter og/eller forældre at blive klogere på 

DRF’s Elite- og Talentarbejde, anbefaler vi, at du kigger i 

Sportsplanerne. I dem kan du finde informationer om sæsonens 

bruttogruppe- og landsholdsaktiviteter samt datoer for, hvor

og hvornår landstrænerne vil være til stede.

Sportsplanerne er pejlemærker for de normer, værdier og retningslinjer, man som 

bruttogruppe- og landsholdsrytter samt landstræner og holdleder skal være 

ambassadører for og virke under.

Sportsplanerne har endvidere til hensigt, på en åben og transparent måde, at 

afstemme krav og forventninger til de ryttere, der indgår i DRF’s bruttogrupper og 

landshold eller har mål herfor.

Find sportsplanerne på DRF’s hjemmeside her: Sportsplaner (rideforbund.dk)

https://rideforbund.dk/elite-talent/sportsplaner


FEI Clean Sport:

Regler for antidoping for hest og rytter

Internationale regler for antidoping 

af ryttere (atleter)

▪ Det inernationale antidopingagentur, 

WADA, fastsætter de internationale

antidopingregler gældende for alle 

idrætsudøvere verden over inkl. 

ryttere til FEI-stævner. Det er altid

rytterens eget ansvar at følge disse

regler. 

Læs mere på

Anti Doping Danmark’s hjemmeside

FEI’s antidopingprogram for heste

▪ Heste og ponyer er underlagt FEI’s 

antidopingprogram, og det er 

vigtigt, at ryttere, forældre mv. har

sat sig ind i reglerne.

Læs reglerne på

Clean Sport for Horses | FEI

▪ Se også FEI’s antidoping video | FEI

Godt råd: Download FEI Clean Sport appen her: 

FEI Mobile Apps | FEI – så du har nem og hurtig

adgang til oplysninger om FEI’s 

antidopingprogram.

https://www.antidoping.dk/love-og-regler/internationale-regler-for-antidoping
https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses
https://inside.fei.org/fei/cleansport/
https://inside.fei.org/fei/cleansport/horses/mobile-apps


Nyttige links til reglerne for transport af heste til 

udlandet

Reglerne for transport af heste og ponyer til internationale stævner kan være 

svære at gennemskue. DRF kan ikke rådgive herom, men vi anbefaler, at I læser 

følgende nyttige links:

→ Nye regler for flytning af heste over grænser (landbrugsinfo.dk)

→ Ændrede regler for flytning af heste til øvrige EU medlemsstater og samhandelslande 

(foedevarestyrelsen.dk)

Skal du bestille en embedsdyrlæge (tidligere kaldet kredsdyrlæge) for at få lavet  

TRACES (Sundheds-rejsedokument på hesten), fordi du skal deltage i konkurrencer  

i alle andre lande end de skandinaviske, skal du kontakte fødevarestyrelsen:  

Transport af dyr (foedevarestyrelsen.dk)

TRACES skal laves i følgende system: Log ind (europa.eu). Her skal chaufføren være 

oprettet som bruger.

https://www.landbrugsinfo.dk/public/7/b/a/handelsforhold_regler_flytning_heste_over_granser?fbclid=IwAR0mszc7hPduMh3GhyJVxW1ue-0zBu-evgoeJ7bSlYWT5W4eGtwVx5QexPQ
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Aendrede_regler_for_flytning_af_heste_til_oevrige_EU_medlemsstater_og_samhandelslande-.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Transport-af-dyr
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

