MIT FØRSTE RIDESTÆVNE
”Mit første ridestævne” introducerer dig til dit første stævne:
Hvad er vigtigt at have styr på før, under og efter stævnet. Det vil være en generel introduktion til
stævner, men også med fokus på spring og dressur.

Indhold
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Når konkurrencen er afsluttet

Nyttige links og gode råd

billede

Tilmelding
1.

Tal med din ridelærer om, hvilket ridestævne du skal starte, og 7.
hvilken klasse du skal ride.

2.

Find og læs Fælles bestemmelser samt disciplinreglement for
den disciplin, du skal ride. Find alle reglementer her.
8.

3.

Husk at tjek om du er medlem af en rideklub under DRF, se
rideklubber her.

4.

Opret en profil på DRF Go! – se evt. vejledning her.

5.

Køb den rigtige rytterlicens på din Go!-profil, som svarer til det
stævneniveau, du skal starte (E-stævner kræver ikke licens). Se
evt. vejledning her.

6.

Tjek om din hest/pony er registeret i Seges, ved at fremsøge
ID-nummeret fra hestens pas på DRF Go! her. Hvis din
pony/hest ikke findes her, kontakt da Seges.

Når din hest/pony er registreret hos Seges, skal den
konkurrenceregistreres hos DRF. Dette gør du ved at fremsøge
hesten/ponyen på DRF Go! – se evt. vejledning her.
Sørg for at din hest/pony er korrekt vaccineret efter DRF’s
gældende regler.

Tilmelding
9.

Find stævnet i stævnekalenderen på rideforbund.dk under
fanen Go! her vælger du: rytter, hest og klub i menuen til
venstre. Se evt. vejledning her.

10.

Vælg den klasse du gerne vil ride, læg den i kurv og
gennemfør købet som på andre webshops.

11.

Du er nu færdig på rideforbund.dk og alt information findes
herefter på Equipe:
- En uges tid før stævnestart kan du finde stævnet på
Equipe.
- Et par dage før stævnet kan du se din endelige starttid.
- Læs bemærkningerne for stævnet, disse finder du på det
øverst på specifikke stævne på Equipe, inden hver enkelt
klasse er listet.

12.

Hvis du bliver forhindret i at komme til start, så meld fra til
stævnearrangøren, der kan være andre, der gerne vil have
din plads.

billede

Ved ankomst på stævnepladsen
1.

Ankom i god tid til stævnepladsen.

2.

Orienter dig på stævnepladsen, besøg inden start gerne:
- Stævnets sekretariat (spørg om der er paskontrol eller

andet, du skal være opmærksom på).
- Konkurrencebane.
- Opvarmningsbane.

billede
3.

Tjek på Equipe om din starttid er ændret.

4.

Husk at det, som udgangspunkt, kun er dig, der må ride på din
hest/pony på stævnepladsen.

5.

Sørg for at dit og din hests/ponys udstyr er monteret
korrekt, og er i overensstemmelse med reglementet.

6.

Sørg for at du er reglementeret påklædt i overensstemmelse
med reglementet.

På opvarmningen
1.

Husk at holde god afstand til de andre – hestene
kender ikke hinanden.

2.

En rød sløjfe i halen på hesten, kan betyde at hesten
har tendens til at sparke bagud – hold derfor endnu
bedre afstand til disse heste.

3.

Sørg for at kende til ”ridereglerne” (f.eks. venstre mod
venstre) – spørg din træner til råds om dette.

4.

Der bliver kaldt over højtalerne, når du skal holde dig
klar. Her er det vigtigt, at du ved hvor langt der er til
konkurrencebanen, så du er klar når du bliver kaldt ind
på konkurrencebanen, som næste rytter.

5.

Husk at der er udstyr du må ride med på
opvarmningen, som du ikke må have med ind på
konkurrencebanen og derfor skal tage af ved
opvarmningsbanen. Dette læser du om i reglementerne.

billede

På konkurrencebanen
Vent på at dommeren giver startsignal og begynd derefter dit ridt.

Billede

Smil og nyd turen ☺

På konkurrencebanen
Spring

Dressur

Inden klassens start åbnes der for banegennemgang til fods
– husk at have en hjælper med til at trække din hest/pony
imens.

I dressur har man en fast starttid. Det er på starttiden man
rider på banen, inde på banen afventer man dommerens
startsignal før man rider op ad midterlinjen.

Klassen har et starttidspunkt og afvikles fortløbende i
startrækkefølgen – så hav styr på de 2-3 ryttere der skal
ride lige før dig, så du ved hvornår du skal holde dig klar.

Hold dig orienteret om evt. ændringer og forsinkelser i
tidsplanen.

Præmieoverrækkelse sker ofte til hest, kort efter klassens
afslutning.

Præmieoverrækkelse sker ofte til fods. Protokoller kan
hentes i sekretariatet efter klassens afslutning.

Dit resultat kan ses på Equipe efter konkurrencens afslutning.
Ved præmieoverrækkelse skal man møde op reglementeret påklædt.

Nyttige links og gode råd
Husk at sæt dig godt ind i både Fælles Bestemmelser og disciplinreglementet.
Fælles Bestemmelser og Disciplinreglementer

Husk at øve dig på dressurprogrammerne.

Dressurprogrammer

Se hvilken metode din springklasse går i, og lær den at kende.
Springreglement (side 32 - klassetyper)
Husk altid at følge anvisninger fra stævnearrangøren og officials – du er gæst på deres sted.

God fornøjelse ☺

