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PAVO OG DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE 

BESTEMMELSER SPRINGNING 2021 
 
 

Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, og 6-års springheste. 
Der kåres en vinder pr. årgang. 
Der afvikles kvalifikationsklasser ved distriktsstævner i perioden medio juni – ultimo september 2021, og de udvalgte 
stævner kan ses på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.  
Finalestævnet afvikles i uge 41 på Blue Hors i Randbøl. 
 
Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er åbent for ryttere med gyldig dansk rytterlicens samt medlemskab af 
en rideklub under DRF. Ryttere uden dansk licens skal rekvirere en gæstelicens. 
 
Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er åbent for alle 4-, 5- og 6-års heste, der er konkurrenceregistreret i 
Dansk Ride Forbund. Konkurrenceregistrering foretages på www.rideforbund.dk inden første start! 
Såfremt en hest startes uden gyldig konkurrenceregistrering, vil resultatet blive slettet uanset begrundelse og der 
uddeles en bøde. Passet skal kunne fremvises på stævnepladsen. 
 
Kvalifikationsklasser: 
Der udskrives klasser for 4-, 5-, og 6-års heste ved udvalgte C-stævner. Klasserne afvikles udelt efter følgende 
propositioner:  
 

Klasse for Klasse Metode Tempo 
4-års heste LC    -   100 cm S5 325 m/min. 
5-års heste LA1* -   115 cm S5 350 m/min. 
6-års heste MB1* -  125 cm S5 350 m/min. 

 
De 3 kvalifikationsklasser skal så vidt muligt afvikles på én dag. Der skal være mulighed for start i en 
opvarmningsklasse. 
 
Tilmelding sker til det enkelte stævne via www.rideforbund.dk i henhold til stævnets propositioner. Indskuddet fastsættes 
af den arrangerende klub, men kan max. udgøre kr. 350,- 
I kvalifikationsklasserne modtages kun efteranmeldelser, såfremt den arrangerende klub tillader det, men det henstilles 
til klubberne at oprette venteliste. 
 
Kvalifikationsklasserne doteres ifølge den arrangerende klubs propositioner og Dansk Ride Forbunds reglement. Dog 
doteres 4-års klasser som svarende til sværhedsgrad 1 (for hest) i henhold til reglementet. 
Der overrækkes rosetter fra Dansk Ride Forbund til de placerede ekvipager, sponsoreret af DRF. 
 
Finalestævnet – deltagere: 
Startberettiget i finalestævnet er de 40 bedste 4 års heste, 40 bedste 5 års heste og 25 bedste 6 års heste fra 
kvalifikationsstævnerne samt ligeplacerede. Ved forfald suppleres op indtil to dage før opvarmningsklassen ved finalen 
men det forudsættes at hesten har opnået minimum 7 i karakter ved en kvalifikation.  
Heste som er udtaget via kvalifikationsprogrammet og har deltaget og repræsenteret Danmark ved VM for unge heste i 
indeværende år er automatisk kvalificeret til finalen og vil reducere ovennævnte antal der kvalificerer sig fra 
kvalifikationerne. 
Finalisterne offentliggøres på Dansk Ride Forbunds hjemmeside umiddelbart efter sidste kvalifikation.  
Resultater vil ligeledes kunne følges løbende. 
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Det er rytternes/hesteejers ansvar selv at holde sig opdateret og at tilmelde til tiden. Der suppleres løbende op ved 
manglende tilmelding.   
 
Finalestævnet – afvikling:   
I opvarmningsklassen har hver ekvipage 60 sekunder på banen til at springe et antal opsatte spring. Der må skridtes på 
banen, imens foregående rytter springer. Der vil være TD til stede, og deltagelse er frivillig.  
 

Klasse Opvarmning 1. kvalifikation 2. kvalifikation Finale 
4-års Højde: 100 cm Højde: 100 cm 

Metode: S5 
Højde: 100 cm 
Metode: S5 

Højde: 100 cm 
Metode: S5 

5-års Højde: 115 cm Højde: 115 cm 
Metode: S5 

Højde: 120 cm 
Metode: S5 

Højde: 120 cm 
Metode: S5* 

6-års Højde: 125 cm Højde: 125 cm 
Metode: S5 

Højde: 130 cm 
Metode: S5 

Højde: 130 cm 
Metode: S5* 

 
*I finalen for 5- og 6-års afvikles der en omspringning for de 5 bedste og ligeplacerede med den sidst placerede ekvipage, Omspringningen afvikles 
efter omspringning som i metode B1. Startrækkefølge i omspringningen er omvendt rækkefølge af placeringen i hovedspringningen. Ved 
ligeplacering er startrækkefølgen fra finalen gældende.  

 
Efter 2. kvalifikation går de 20 heste med højeste sammenlagte pointsum fra første og anden kvalifikation videre til 
finalen. Heste ligeplaceret med nr. 20 går ligeledes videre til finalen. De første fem heste, der ikke kvalificeres til finalen, 
kan opnå deltagelse i finalen ved forfald indtil 3 timer før finalens planmæssige start, såfremt deltagerantallet kommer 
under 20. 
 
Der foretages elektronisk lodtrækning om startorden i alle klasser. 
Ekvipager er kun startberettiget i finalen, såfremt de har gennemført både første og anden kvalifikation.   
 
Placeringer og doteringer ved finalestævnet:  
I finalen overrækkes der rosetter og plaketter fra Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste, sponsoreret af DRF.  
I kvalifikationsklasserne er der placeringer ”og præmiering” efter antal startende og i finalen er der 10 placeringer. 
 

 
 
 
 

Doteringer kvalifikationsklasse 1

Ekvipager 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 6. plads 7. plads 8. plads 9. plads 10. plads

4 års 40 1.200        1.000        800           700           600           500           400           250           250           250           

5 års 40 1.200        1.000        800           700           600           500           400           250           250           250           

6 års 25 1.200        1.000        800           700           600           500           400           

Doteringer kvalifikationsklasse 2

Ekvipager 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 6. plads 7. plads 8. plads 9. plads 10. plads

4 års 40 1.200        1.000        800           700           600           500           400           250           250           250           

5 års 40 1.200        1.000        800           700           600           500           400           250           250           250           

6 års 25 1.200        1.000        800           700           600           500           400           

Doteringer Finaleklasse

Ekvipager 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 6. plads 7. plads 8. plads 9. plads 10. plads

4 års 20 7.000        5.000        4.000        2.500        1.500        1.000        750           500           500           500           

5 års 20 7.000        5.000        4.000        2.500        1.500        1.000        750           500           500           500           

6 års 20 7.000        5.000        4.000        2.500        1.500        1.000        750           500           500           500           
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Officials ved Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste: 
 
Kvalifikationsklasserne for 4-, 5- og 6- års hestene skal bedømmes af to danske stildommere, som bedømmer 
ekvipagerne i fællesskab, samt en ordinær springdommer. Banerne skal bygges af en B-banedesigner. Dansk Ride 
Forbund udpeger de 2 stildommere – klubben skal selv engagere springdommer og banedesigner.  
 
Ved finalestævnet bedømmes hestens springstil af op til 3 dommere udpeget af Springudvalget. Det skal tilstræbes at 
benytte min. en udenlandsk dommer. De 3 dommere er placeret sammen, og dommerne vil efter hvert ridt offentliggøre 
pointene og komme med kommentarer om ridtet. Banedesigneren udpeges af Dansk Ride Forbunds Springudvalg. 
Arrangør rekvirerer selv ordinær springdommer. 
 
Generelle bestemmelser: 

• Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement med seneste rettelser gældende.  

• De deltagende heste skal være opstaldet på stævnepladsen under hele finalestævnet og må ikke fjernes fra 
pladsen, så længe de deltager i konkurrencen.  

• Banen bygges med hensyntagen til den unge hest uddannelse, med mulighed for at teste teknik, kapacitet, samt 
galop og balance. 

• I kvalifikationsklasserne for 4 års heste er det tilladt at skridte på banen efter banepåvisningen og inden 
konkurrencen i 5 min. 

• I kvalifikationsklasserne skal der i 5-års klasserne indgå Liverpool (alm. lyseblå plastikvandgrav).  

• For 6-års springes overbygget gummivandgrav. Vandgraven SKAL være flytbar og overholde fordringstabellen 
vedr. bredde i Springreglementet dog minimum 2,5m og max. 3,5m i 6-års klassen 

• Både kvalifikationer og finalestævne afvikles som C-stævne. 

• Af hensyn til resultat-registrering skal der benyttes dommerlister ved afvikling af championatsklasser. 

• Under stævnernes afvikling afgøres tvivlspørgsmål af TD. Øvrige spørgsmål/forhold, herunder eventuel justering af 
propositionerne afgøres af DRF/Springudvalget. 

• Klasserne for 5- og 6-års heste er pointgivende med stævnefaktor 1. Resultater for 4-års heste registreres men 
udløser ikke ranglistepoint 

• Rytterne kan starte et ubegrænset antal heste pr. klasse i championatet. 

• Det er tilladt at skifte rytter mellem kvalifikationsstævner og finalestævne. 

• Det er ved uheld tilladt at skifte rytter under finalestævnet, dog skal godkendelse ske af TD. 

• Såfremt en hest ikke findes fit to compete og dermed diskvalificeres, skal den godkendes af TD og stævnejury for at 
kunne deltage i næste konkurrence ved stævnet.  

• Optømning:  
4 og 5 års heste: Trense med to-eller tredelt bid (alm. ring- eller muffebid). 
6-års heste: Fri optømning i.h.t. Dansk Ride Forbunds reglement  

  
 

 


