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PAVO OG DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE 
BESTEMMELSER SPRINGNING 2023 

 
 

Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste er en konkurrence for 4-, 5-, 6-års springheste - og som noget nyt i 
2023 afvikles et championat for 7-8 års heste ved finalestævnet. 
Der kåres en vinder pr. årgang. 
 

• Der afvikles kvalifikationsklasser for 4, 5 og 6-års heste ved B- og C-stævner i perioden medio maj – primo 
august 2023. De udvalgte kvalifikationsstævner kan ses på rideforbund.dk.  

• 4, 5 og 6-års heste kan kun kvalificere sig til finalen i Pavo og Dansk Ride Forbunds Championat ved 

deltagelse i kvalifikationsklasserne.  
• Kravet for kvalifikation til finalen er to fejlfrie 0-runder til kvalifikationsklasserne 

• Kvalifikationsklasserne går i metode B0, og der uddeles championatsrosetter til alle fejlfrie ekvipager 

• DRF registrerer resultater efter hver kvalifikation og offentliggør en liste med de kvalificerede på 

rideforbund.dk 

• Der er fri tilmelding til championatet/finalestævnet for 7-8 års heste  

Finalestævnet afvikles i uge 34 hos Stutteri Ask, hvor der også afvikles en XL-tur i MA** og S* for 9-års og ældre heste. 
 
 
Kvalifikationsstævner og klasser: 
 

4 års: LC 100 cm i metode B0 
5 års: LA2* 120 cm i metode B0 

6 års: MB2* 130 cm i metode B0 

Kvalifikationsklasserne skal så vidt muligt afvikles på én dag og udelt.  
Det er tilladt at starte to gange i B0-kvalifikationsklasserne 
 
Indskud: Kr. 200 

 
 
Finalestævnet: 
Startberettiget i finalestævnet for 4, 5 og 6 års er heste, der ved kvalifikationsstævnerne har opnået min. To fejlfrie 0-
runder.  
Finalisterne offentliggøres på Dansk Ride Forbunds hjemmeside umiddelbart efter sidste kvalifikation.  
Det er rytternes/hesteejers ansvar selv at holde sig opdateret og tilmelde rettidigt.  
 
Der vil til finalestævnet være mulighed for banetræning for 4-års hestene. 
 
Indskud: Kr. 2.900 pr. hest inkl. opstaldning 
 
De deltagende heste skal være opstaldet på stævnepladsen under hele finalestævnet og må ikke fjernes fra pladsen, så 
længe de deltager i konkurrencen. 
Der foretages elektronisk lodtrækning om startorden i alle klasser. 
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4 års Finale: 

• Der afvikles 2 kvalifikationsklasser i metode S5. Højde 100 cm 

• Efter 2. kvalifikation sammenlægges pointsum fra første og anden kvalifikation og de bedste 30% går videre til 

finalen. Heste ligeplaceret med sidste kvalificerede går ligeledes videre til finalen. Der kvalificeres min. 20 heste 

til finalen. 

• Finale: Højde 100 i metode S5 

• B-finale for heste, der ikke deltager i Finalen: Højde 95-100 cm i metode S5 

 

5 års Finale: 

• Der afvikles 2 kvalifikationsklasser i metode B0. Højde 120 cm 

• Alle heste, der er fejlfri i både 1. og 2. kvalifikation, går videre til Finalen 

• Der kvalificeres i henhold til pointsystem beskrevet nedenfor  

• Finale: Højde 120 i metode B1 

• B-finale for heste, der ikke deltager i Finalen: Højde 115 cm i metode B7 

 
6 års Finale: 

• 1. kvalifikation afvikles i metode B7. Højde 130 cm 

• 2. kvalifikation afvikles i metode A. Højde 130 cm 

• Alle heste, der er fejlfri i både 1. og 2. kvalifikation, går videre til Finalen 

• Der kvalificeres i henhold til pointsystem beskrevet nedenfor  

• Finale: Højde 130 i metode B1 

• B-finale for heste, der ikke deltager i Finalen: Højde 125 cm i metode B7 

 
7-8 års: 

• 1. kvalifikation afvikles i metode B7. Højde 140 cm 

• 2. kvalifikation afvikles i metode A. Højde 140 cm 

• Der kvalificeres i henhold til pointsystem beskrevet nedenfor  

• Finale: Højde 140 i metode B1 

• B-finale for heste, der ikke deltager i Finalen: Højde 135 cm i metode B7 

 
Beskrivelse af pointsystem: 
5-års: 
I hver kvalifikationsklasse til finalestævnet gives point således: 0 point til vinderen (alle fejlfrie ekvipager), 2 point for 
andenpladsen, 3 point for tredjepladsen osv. 
Point fra de 2 kvalifikationsklasser lægges sammen, og de 20 heste med det mindste antal point er kvalificeret til finalen.  
Hvis to eller flere heste har samme antal fejl som nr. 20, går heste med bedste resultat i 2. kvalifikation videre til finalen. 
Fejl fra kvalifikationsklasserne følger ikke med til finalen. 
 
6-års: 
I hver kvalifikationsklasse til finalestævnet gives point således: 0 point til vinderen, 2 point for andenpladsen, 3 point for 
tredjepladsen osv. 
Point fra de 2 kvalifikationsklasser lægges sammen, og de 20 heste med det mindste antal point er kvalificeret til finalen. 
Ligeplacerede med sidst kvalificerede hest er ligeledes kvalificeret til finalen. 
Fejl fra kvalifikationsklasserne følger ikke med til finalen. 
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7-8 års: 
I hver kvalifikationsklasse til finalestævnet gives point således: 0 point til vinderen, 2 point for andenpladsen, 3 point for 
tredjepladsen osv. 
Point fra de 2 kvalifikationsklasser lægges sammen, og de 15 heste med det mindste antal point er kvalificeret til finalen. 
Ligeplacerede med sidst kvalificerede hest er ligeledes kvalificeret til finalen. 
Fejl fra kvalifikationsklasserne følger ikke med til finalen. 
 
 
Placeringer og doteringer ved finalestævnet:  
I Finalerne er der rosetter, plaketter og æresdækken fra Dansk Ride Forbund. 
Til finalestævnets kvalifikationsklasser er der placeringer og doteringer jfr. placeringstabellen. 
 

Kvalifikations-
klasse 1 + 2 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 

Øvrige 
placeringer 

4 års 1.200 1.000 800 650 500 250 

5 års (B0) 0 0 0 0 0 0 

6 års 1.200 1.000 800 650 500 250 

7-8 års 1.200 1.000 800 650 500 250 

 

A-Finale 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 6.-10. plads 

4 års 10.000 5.000 4.000 2.500 1.500 1.000 

5 års (B0) 10.000 5.000 4.000 2.500 1.500 1.000 

6 års 10.000 5.000 4.000 2.500 1.500 1.000 

7-8 års 10.000 5.000 4.000 2.500 1.500 1.000 

 

B-Finale 1. plads 2. plads 3. plads 4. plads 5. plads 
Øvrige 

placeringer 

4 års 2.500 1.500 1.000 750 500 350 

5 års (B0) 2.500 1.500 1.000 750 500 350 

6 års 2.500 1.500 1.000 750 500 350 

7-8 års 2.500 1.500 1.000 750 500 350 

 
 
Officials ved Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste: 
 
Ved finalestævnet bedømmes 4-års klasserne af op til 3 stildommere udpeget af Dansk Ride Forbund. Stildommerne er 
placeret sammen, og vil efter hvert ridt offentliggøre pointene kommentere ridtet. 
Banedesigner og springdommer/e udpeges ligeledes af Dansk Ride Forbund. 
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Generelle bestemmelser for kvalifikationsstævner og Finalen: 

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

• Til kvalifikationsstævnerne 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 

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

• Det er tilladt at skifte rytter mellem kvalifikationsstævnerne og finalestævnet. 

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

• Optømning: 4 års heste: Trense med to-eller tredelt bid (alm. ring- eller muffebid). 5-års og ældre heste i henhold til 
Dansk Ride Forbunds reglementer 

• Gamacher: I henhold til Dansk Ride Forbunds reglementer 


