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Forkortelser
ADD
DIF
DRF
DRFS
FB
FEI
IOC
OD
SBD
TBB
TD

I.

Anti Doping Danmark
Danmarks Idrætsforbund
Dansk Ride Forbund
Dansk Ride Forbund Sportsreglement
Fælles Bestemmelser
Fédération Equestre Internationale
International Olympic Committee
Overdommer
Springbanedesigner
Terrænbanebygger
Teknisk Delegeret

DANSK RIDE FORBUNDS SPORTSREGLEMENT ´S OPBYGNING, FORMÅL,
MV.
1. DRFS’ OPBYGNING
Dansk Ride Forbunds Sportsreglement (DRFS) består af følgende sektioner:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fælles Bestemmelser
Disciplinafsnit – Dressur
Disciplinafsnit – Springning
Disciplinafsnit – Military
Disciplinafsnit – Distance
Disciplinafsnit – Voltigering
Disciplinafsnit – Bredde
Tillæg - Para
Ponymåling
Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport
Retningslinjer for DRF´s udpegning af officials

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem FB og de individuelle disciplinafsnit m.v. (1 – 10), går
bestemmelserne i FB forud, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af FB.
2. ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL
DRFS’ formål
DRFS’ primære formål er at sikre:
- at ”Retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport” til enhver tid efterleves
- en ansvarlig og respektfuld omgang med heste
- lige og fair vilkår for alle deltagere i ridestævner
- at bestemmelserne i DRFS’, Den Internationale Olympiske Komites (IOC), FEI og Danmarks
Idræts-Forbunds (DIF) love og regler overholdes
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-

fastlæggelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelse af DRFS

Overfor hvem finder DRFS anvendelse.
DRFS finder anvendelse ved afvikling af alle arrangementer i DRF’s regi uanset disciplin og i den
daglige omgang med heste for:
- rideklubber, som er medlemmer af DRF
- individuelle medlemmer af rideklubber organiseret under DRF
- frivillige og ansatte, som assisterer i rideklubber organiseret under DRF, herunder som
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, og uanset om de er medlemmer af en rideklub under DRF
- officials antaget af DRF
- medlemmer af DRF’s bestyrelse, udvalg og distriktsudvalg
- ryttere, ejere og brugere af heste, som deltager i arrangementer under DRF, eller som afholdes
efter aftale med DRF
- arrangementer og arrangørerne heraf, hvis arrangementet holdes i regi af DRF, men ikke af en
rideklub, som er medlem af DRF
Forholdet til regler fastsat af DIF, IOC og FEI
I tillæg til DRFS finder de af DIF, IOC og FEI fastsatte love og regler anvendelse i relevant omfang i
forhold til de i pkt. 2.2. nævnte.
Ansvar for kendskab til DRFS
Enhver, der deltager i arrangementer under DRF, eller arrangementer som afholdes efter aftale med
DRF, er ansvarlig for at have kendskab til og indsigt i DRFS, og er forpligtet til at overholde de ved
DRFS fastsatte regler.
For personer under 18 år kan indehaveren af forældremyndigheden ligeledes holdes ansvarlig for
overholdelse af DRFS’ bestemmelser.
3. IKRAFTTRÆDEN
Breddereglementet træder i kraft 1. januar 2021 og erstatter alle tidligere regler i Breddereglementet.
4. OFFENTLIGGØRELSE
Det til enhver tid gældende DRFS findes på DRF’s hjemmeside www.rideforbund.dk.
5. ANSVARSFRASKRIVELSE
DRF, dets bestyrelse, direktion og officials er ikke erstatningsansvarlige for handlinger eller
undladelser, som udspringer af eller kan henføres til deres funktion og/eller afgørelser truffet i henhold
til DRFS.
6. DATABESKYTTELSESREGLER
DRF indsamler og registrerer oplysninger om de personer, som DRFS finder anvendelse på, og som
er nødvendige for DRF’s virke. Dette være sig oplysninger om stævnetilmelding, kursustilmelding,
tilmelding til ponymåling, rytterlicens, konkurrencehesteregistrering osv.
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Deltagelse i aktiviteter under DRF forudsætter oprettelse af profil på www.rideforbund.dk. Ved
oprettelse af profil på www.rideforbund.dk accepterer opretteren, at navn, registrering af rytterlicens
samt kategorisering vil være synlig for alle, ligesom det accepteres, at eventuelle stævneresultater må
offentliggøres på www.rideforbund.dk og Equipe samt indgå i undersøgelser og forskningsprojekter
godkendt af DRF.
På www.rideforbund.dk vil navn og rytterstatus være synlige for alle. E-mail, adresse, telefonnummer
og fødselsdato vil være tilgængelig for alle danske stævnearrangører via Equipe. Herudover
offentliggøres oplysningerne ikke af DRF.
De, som udfører hverv i regi af DRF i henhold til DRFS, accepterer ved deres accept af hvervet, at
deres oplysninger vil fremgå på www.rideforbund.dk
I øvrigt henvises til DRF’s hjemmeside www.rideforbund.dk, hvor DRF’s til enhver tid gældende
privatlivspolitik forefindes.
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II.

BESTEMMELSER OM HESTE
8. DEFINITION AF HEST/PONY
Når der i DRFS henvises til ”hest”, gælder bestemmelserne for såvel heste som ponyer, medmindre
andet udtrykkeligt er anført.
Der skelnes ikke mellem ponyer og heste. En pony benævnes således ”hest” i breddereglementet.
Ekvipagen skal fremstå harmonisk som forudsætning for start.
Se i øvrigt Fælles Bestemmelser
9. HESTEPAS OG ENTYDIG IDENTIFIKATION AF HESTE
Se Fælles Bestemmelser
10. KORREKT VARETAGELSE AF HESTEN
Se Fælles Bestemmelser
11. FODRING AF HESTEN
Se Fælles Bestemmelser
12. OPSTALDNING AF HESTEN OG HVILETID OM NATTEN
Se Fælles Bestemmelser
13. ADGANG TIL FOLD, FRI BEVÆGELSE OG KONTAKT TIL ARTSFÆLLER M.V.
Se Fælles Bestemmelser
14. TRANSPORT AF HESTEN
Se Fælles Bestemmelser
15. BRAND OG EVAKUERINGSPLAN
Se Fælles Bestemmelser
16. RIDETEKNISK PÅVIRKNING AF HESTEN I TRÆNING OG KONKURRENCE
Se Fælles Bestemmelser
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17. BRUG AF UDSTYR OG HJÆLPEMIDLER TIL HESTE
Tilpasning og sikkerhed
Hestens udstyr skal altid være tilpasset hesten og være i forsvarlig stand. Udstyret skal være
monteret korrekt, være sikkerhedsmæssigt i orden og være i overensstemmelse med det for
disciplinen til enhver tid godkendte jf. disciplinafsnittet.
Udstyr, der ikke er nævnt i reglementet, er ikke tilladt.
Det er tilladt at ride med pynt og udklædning, hvis dette er nævnt i stævnets propositioner og
udstyret i øvrigt, lever op til reglementet.

Udstyr placeret på hesten hoved og hals
Der må rides med alm. trense/ hovedtøj, Sidepull, ridekapsun eller ridegrime.
Bidløs optømning må ikke benyttes i kombination med andre bid. Sidestykket på en Hackamore må
maksimalt være 17 cm. (pony maximalt 16 cm)
Måling af stang i forbindelse med hackamore:

Der må ikke rides med kandar.
Hvis parkour og miljø afholdes umiddelbart efter hinanden, er regler om bid i parkour gældende.
Bid
Trensebid: Må være udelte, todelte eller tredelte. Tungefrihed er tilladt med op til 30 mm. port.
Biddets midterste led må gerne være vinklet anderledes end resten af mundstykket, men skal have
afrundede kanter.
Trensebid må benyttes med løse ringe, D-ringe, muffe, baucher og parerstænger.
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Pessoa bid: Tilladt. Dog max. 4 ringe inkl. bidring. Mundstykket skal være udelt, todelt eller tredelt.
Glat eller blødt snoet bid, dog ikke bestående af wire eller kæde. Tøjlen skal være monteret i den
store bidring.
Ekstra tilladte bid i stilstafetspring / orienteringsridt / parkour / forhindringsbane
Pelham el. Thiedemann: Tilladt. Mundstykket skal være udelt, todelt eller tredelt. Glat eller blødt
snoet mundstykke, dog ikke bestående af wire eller kæde. Sidestænger må maksimalt være 15 cm.
lange. Biddet skal anvendes med en tøjle, enten ved brug af deltastrop eller fastgjort i den største af
de to ringe i biddet. Der kan benyttes kæde under ponyens hage.
Kimberwick: Tilladt. Tøjlen skal fastgøres i den store ring, ikke i en af de 2 små, medmindre der
benyttes deltastrop.
Eksempler:

Gages: Tilladt. Med normalt gag bid, todelt eller tredelt. Der må ikke anvendes wire dobbelt wire
eller kæde bid.
Næsebånd: Det er valgfrit at benytte næsebånd. Der skal være plads til en måleenhed svarende til
mindst 1,5 cm mellem hestens næsebånd og hestens næseryg. Reglerne gælder for alle typer af
næsebånd, og både for det øvre og nedre næsebånd.
Tøjler: Der må kun benyttes 1 tøjle. Deltastrop kan anvendes.
Blinkers: Tilladt. Større end 2 cm er ikke tilladt. Blinkers og lignende skal være fastsiddende på
hovedtøjet.
Det er ikke tilladt at bruge solbriller, linser m.v.
Trykfordelende pads til trense og hjælpetøjler (lammeskind, gele ect.): Diskrete trykfordelende
pads tilladt.
Pandebånd: Ingen begrænsning
Bidskiver: Almindelige bløde. Der må ikke være påført børster
Tungerem: Ikke tilladt.
Martingal: Tilladt.
Glidetøjler og hjælpetøjler; Ikke tilladt.
Halerem og fortøj: Tilladt
Chambon: Ikke tilladt, undtaget dette er i afd. A programmer til Pas de deux og Kvadrille.
Insekt- og solbestyttelse (fluehætte, fluestrimler, mulenet ect.): Tilladt
Hut og ørepropper: Det er tilladt at ride med hut.
En hut skal være lavet i et materiale og være tilpasset hesten, så den frit kan bevæge ørerne og vise
sit ørespil. Hutten må ikke dække øjnene, og der må ikke være materiale i hestens ører i form af
ørepropper.
Udstyr Placeret på hestens ryg og bryst
Dækken: Tilladt under opvarmning. Ridedækken tilladt i orienteringsridt. Tilladt
som en del af udklædning.
Side 10 af 26
w w w . r i d e f or b u n d .d k

BREDDEREGLEMEN
2021

Sadel: Sadel, bomløs sadel eller ponypude/ridegjord er obligatorisk. Gjorden skal kunne spændes
forsvarligt. Det er tilladt at benytte pladegjord. Sadlen skal have en funktionsdygtig åben
sikkerhedslås og/eller sikkerhedsbøjler.
Stigbøjler: Skal slippe rytterens fod ved fald. Derudover ingen udformnings- eller farvemæssige
begrænsninger.
Underlag og trykfordelende pads: Ingen begrænsninger.
Body Bandage: Tilladt
Stigremme: Skal være fastgjort i sikkerhedslås på sadlen, alternativt skal der anvendes
sikkerhedsstigbøjler.
Udstyr placeret på hestens ben
Gamacher, klokker: Tilladt
Bandager: Tilladt i: Kvadrille / pas-de-deux / team cup dressur. Alle andre breddeaktiviteter: ikke
tilladt
Bootes: Ikke tilladt
Kontrol af hesten og anvendt udstyr
Se Fælles Bestemmelser
18. RYTTERVÆGT OG BALANCE
Se Fælles Bestemmelser
19. HESTENS YDEEVNE M.V.
Hestens antal starter pr. dag
En hest må kun startes ved én stævnearrangør pr. dag. En hest må max starte 6 ydelser pr. dag.
Se separat dokument ”ydelsestabel”
Hestens antal starter pr. uge
Hver hest må starte max 18 ydelser pr. uge.
Antal ryttere pr. hest pr. disciplin pr. stævne
En hest må rides af op til 4 ryttere pr. disciplin pr. stævnedag. En rytter må max starte to heste pr.
aktivitet/disciplin.
20. HESTENS ALDER
Hestens alder følger kalenderåret.
Aktiviteter hvor der rides
Se Fælles Bestemmelser
Aktiviteter hvor hesten føres fra jorden
3 og 4-års heste må deltage
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21. FØLHOPPER
Se Fælles Bestemmelser
22. SKADER OG SYGDOM HOS HESTE
Se Fælles Bestemmelser
23. DOPING OG MEDICINERING
Se Fælles Bestemmelser
24. HYPOSENSITIVITET, HYPERSENSITIVITET OG NEUREKTOMI
Se Fælles Bestemmelser
25. VACCINATION
Se Fælles Bestemmelser
26. KONKURRENCEREGISTRERING
Se fælles bestemmelser
27. STÆVNENUMRE
Se Fælles Bestemmelser
Forhindringsbane / Parkour/ Miljø: Der må benyttes ryg nummer eller vest med nummer på, i
stedet for alm. stævnenummer.
Orienteringsridt: Nummer skal bæres som rygnummer eller vest med nummer.
28. REKLAMER, LOGO OG FLAG PÅ HESTENS UDSTYR
Se Fælles Bestemmelser

.
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III.

RYTTEREN
29. ETIK OG VÆRDIER
Se Fælles Bestemmelser
30. FIT TO COMPETE
Se Fælles Bestemmelser
31. ANSVAR
Al deltagelse i aktiviteter under DRF, herunder i ridestævner, sker på rytterens eget ansvar og risiko.
32. SIKKERHED FOR RYTTERE OG HESTE UNDER KONKURRENCE
Se Fælles Bestemmelser
33. DOPING
Se Fælles Bestemmelser
34. ALKOHOL OG RUSMIDLER
Se Fælles Bestemmelser
35. RYTTERS UDSTYR OG PÅKLÆDNING
Kontrol af rytters udstyr og påklædning
Se Fælles Bestemmelser
Udstyr på rytterens overkrop
Der skal bæres ridejakke, trøje, T-shirt, poloshirt eller vest. Påklædningen bør være ensartet ved
holdridning.
Hesteførens påklædning: Hesteføreren skal bære fast fodtøj og sikkerhedsgodkendt hjelm.

Udstyr på rytterens underkrop
Ridebukser: obligatorisk. Ingen begrænsning.
Støvler: Ridestøvler eller kort støvle med leggings eller jodphursbukser er obligatorisk. Støvlen skal
være beregnet til ridning og med hæl. Diskrete og sikkerhedsmæssigt forsvarlige snører og lynlåse
er tilladt.
Spore og pisk
Sporer: Tilladt, undtagen i Ponygames, Parkour, Forhindringsbane (Action-Parkour).
Sporer skal være af metal. Dornen skal være stump, bøje nedad eller lige og pege lige tilbage fra
midten af sporen når den er på rytterens støvle. Dornen kan sidde fast på støvlen. Hvis der er arme
på sporen, skal disse være glatte og afrundede (gummibelægning tilladt).
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Gældende for ridning på ponyer (heste under 148 cm) og ryttere under 18 år: Dornen må max.
være 2 cm lang målt fra støvle til enden af dornen. Hjul, hammer og kuglesporer ikke tilladt.
Alle andre ryttere og heste: Hjul, hammer og kuglesporer er tilladt, men skal kunne rotere frit.
Hjul/kugle skal være blød og afrundet.

Pisk: Tilladt, max. længde 120 cm. for ryttere der rider på heste og 100 cm. for ryttere der rider på
ponyer. Der må ikke rides med både pisk og sporer.
Ponygames og stilstafetspring: Er ikke tilladt under selve konkurrencen. Pisk er tilladt på opvarmningen.
Max længde på pisk er 75 cm.
36. KRAV OM MEDLEMSKAB AF EN RIDEKLUB FOR START
Hvis andet ikke er defineret i de enkelte breddeaktiviteter/turneringer, er der krav om medlemskab i
breddeaktiviteter.
37. RYTTERLICENS
Breddestævner afvikles på E-niveau og kræver derfor ikke rytterlicens.
38. TYPER AF LICENSER, GYLDIGHEDSPERIODE M.V.
Se Fælles Bestemmelser
39. RYTTERLICENS FOR UDENLANDSKE STATSBORGERE
Se Fælles Bestemmelser
40. ALDER
Hvor der i propositioner eller bestemmelser er anført maksimum- eller minimumsalder, gælder den
alder, man fylder i det pågældende kalenderår.
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41. SIKKERHEDSUDSTYR
Sikkerhedsmæssigt forsvarlig påklædning
Ved enhver færdsel til hest på stævnepladsen, skal rytteren bære sikkerhedsmæssigt forsvarlig
påklædning og sikkerhedsudstyr.
Skema over hhv. påkrævet og tilladt sikkerhedsudstyr
Disciplin

Ridehjelm

Sikkerhedsvest –
Sikkerhedsvest –
Ryttere til og med 18
Ryttere over 18 år
år
Bredde*
Påkrævet
Tilladt
Tilladt
De til enhver tid DRF godkendte standarder for sikkerhedsudstyr fremgår af www.rideforbund.dk.
I discipliner, hvor sikkerhedsvest er påkrævet skal denne også bæres ved præmieoverrækkelse,
der foregår til hest.
*sikkerhedsvest påkrævet i stilstafetspring og udvalgte øvelser i forhindringsbane til og med hele det
år, hvori man fylder 18 år.
42. FLAG, REKLAMER, LOGO OG SPONSORATER
Se Fælles Bestemmelser
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IV.

OFFICIALS

43. GENERELT
Se Fælles Bestemmelser
44. TYPER AF OFFICIALS
Ved Breddestævner på E-niveau er det ikke et krav at benytte uddannede officials. Der anbefales dog
at benytte personer som har været på kursus i breddeaktiviteter og/eller har erfaring indenfor disse
aktiviteter. Desuden kan følgende officials benyttes:
• Dressurdommer (Kvadrille / Pas-de-deux/ Team cup dressur)
• Springdommer (Stilstafet spring)
• Stilspringdommer (Stilstafet spring)
• Banedesigner (Stilstafet spring)
Officials (ikke nødvendigvis uddannede) til aktiviteter
Kvadrille, pas-de-deux, Team cup dressur
Stilstafetspring
Ponygames
Parkour, Miljø
Forhindringsbane (action parkour)

1 Dressurdommer (evt. uddannet D1 eller D2 dommer)
1 springdommer, 1 stildommer, 1 banedesigner
1 banedommer /tidtager pr. bane (deltagende hold kan medbringe
banedommere/tidtager), 1 overdommer.
1 dommer pr forhindring (i nogle tilfælde kan en dommer dømme flere
forhindringer) + evt. 1 skriver
1 forhindringsdommer (dommeren følger ekvipagen rundt på banen)

Det tilrådes at der ved hvert stævne udpeges en stævneansvarlig, som er øverste instans ved stævnet
og kun denne kan træffe beslutninger om der må lempes på reglerne undervejs, hvis dette skulle være
nødvendigt.
45. FUNKTIONSPERIODE
Se Fælles Bestemmelser
46. INTERESSEKONFLIKT
Se Fælles Bestemmelser
47. TD’S TILSTEDEVÆRELSE, MYNDIGHED MV.
TD benyttes ikke i breddeaktiviteter
Se i øvrigt Fæles Bestemmelser
48. KRAV OM ANVENDELSE AF TD
Ikke relevant i breddeaktiviteter
Se i øvrigt Fælles Bestemmelser
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49. UDPEGNING AF TD
Ikke relevant i breddeaktiviteter
Se i øvrigt Fælles Bestemmelser
50. TD’S FORFALD
Se Fælles Bestemmelser
51. SÆRLIGE HABILITETSREGLER FOR DOMMERE
Se Fælles Bestemmelser
52. REGLER FOR OFFICIALS I ØVRIGT
Anvendes der uddannede officials fra andre discipliner henvises der til det pågældende
disciplinreglement.
53. GODTGØRELSE TIL OFFICIALS
Se Fælles Bestemmelser
54. OFFICIALS’ VIRKE VED STÆVNER
Ikke relevant i breddeaktiviteter
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V.

KVALIFIKATIONSKRAV, KATEGORISERINGER OG
UDELUKKELSESKRITERIER
55. KVALIFIKATIONSPERIODEN
Se Fælles Bestemmelser
56. KVALIFIKATIONSKRAV FOR DELTAGELSE I A- OG B-STÆVNER
Ikke relevant i breddeaktiviteter
Se Fælles Bestemmelser
57. KVALIFIKATIONSKRAV FOR DELTAGELSE I C-, D- OG E-STÆVNER
Se Fælles Bestemmelser
58. SKÆRPEDE KVALIFIKATIONSKRAV
Se Fælles Bestemmelser
59. KATEGORISERINGER
Ikke relevant i breddeaktiviteter
Se Fælles Bestemmelser
60. UDELUKKELSESKRITERIER
Der kan i propositionerne fastsættes udelukkelseskriterier til de enkelte aktiviteter. I de af DRF
definerede cups og turneringer er evt. kvalifikationskrav defineret i bestemmelserne.
Ved E-stævner kan stævnearrangøren desuden altid beslutte, om OUT-regler skal gælde. Hvis OUTregler skal gælde, skal dette fremgå af propositionerne.
61. OPKLASNING OG NEDKLASNING
Se Fælles Bestemmelser
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VI.

KLASSER OG FORDRINGER

62. SVÆRHEDSGRADER
Se Fælles Bestemmelser for oversigtsskema
I kvadrille, pas-de-deux og team cup dressur anvendes der programmer i henhold til aktiviteterne (se
rideforbund.dk under de enkelte breddeaktiviteter). Anvendes der andre programmer end dem der
henvises til, skal et Breddestævne afholdes som et D-stævne og regler for D-stævner ang. autoriseret
dommer ect. skal overholdes.
Hvis der springes over sværhedsgrad 0 vil et Breddestævne automatisk karakteriseres som et Dstævne og regler ang. autoriseret dommer og banedesigner skal overholdes.
63. KLASSETYPER
Kvadrille
Pas-de-deux
Ponygames
Stilstafetspring
Orienteringsridt
Parkour
Miljø
Forhindringsbane
Hestefodbold
longeridning
Ringridning
Kæphesteridning

Er holdridning i dressur. Et hold består af min. 4 ekvipager.
Er en konkurrence, hvor to ekvipager rider et dressurprogram spejlvendt og/eller
synkront. Et hold består af 2 ekvipager.
Er forskellige stafetlege til hest.
Er holdspringning hvor der skal springes et antal forhindringer med en stafet. Stafetten
skal herefter skal afleveres til næste holdkammerat.
Er en markeret rute med forskellige opgaver undervejs.
Er en banen med forskellige forhindringer som rides igennem.
Er en banen med forskellige forhindringer hvor hesten føres igennem af rytteren til fods.
Er en banen med forskellige forhindringer fra parkour og ponygames som rides igennem
på tid.
Forslag til aktiviteter i klubben.
Forslag til aktiviteter i klubben.
Forslag til aktiviteter i klubben.
Forslag til aktiviteter i klubben.

Se regler for afvikling af de forskellige aktiviteter samt forslag til inspiration til aktiviteterne på
rideforbund.dk
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VII.

STÆVNEAFVIKLING

64. STÆVNER
Alle DRF godkendte stævner fremgår af www.rideforbund.dk.
Se i øvrigt Fælles Bestemmelser
65. DANSKE STÆVNER
Breddestævner afholdt af DRF som E-stævner:
Åben for alle ryttere og avlsforbund, det kræver ikke medlemskab af en rideklub. Der kræves ikke
licens. Der må bruges uuddannet official. Der må kun benyttes Breddeaktiviteternes programmer og
der må springes max sværhedsgrad 0.
Breddestævner afholdt af klubber som E-stævner:
Åben for alle ryttere. Der kræves ingen licens. Der må bruges uuddannet official. Der må kun benyttes
Breddeaktiviteternes programmer og der må springes max sværhedsgrad 0.
Bredde E-klasse til et alm. D-stævne i spring eller dressur:
Klasserne udskrives som E-klasser, der er åben for alle. Der kræves ikke licens. Der skal benyttes
uddannet official. Der må kun benyttes Breddeaktiviteternes programmer og der må springes max
sværhedsgrad 0.
Bredde D-klasser til et alm. D-stævner i spring eller dressur:
Klasserne udskrives som D-klasser, der er åben for alle. Rytterne skal have D-licens. Der skal
benyttes uddannet official. Der må benyttes programmer til og med sværhedsgrad 2 og springes max.
Sværhedsgrad 2.
66. PROCEDURE FOR GODKENDELSE AF STÆVNER
Alle stævneterminer og propositioner skal ansøges af stævnearrangøren.
Disciplin
Bredde

Stævnetype
E

Termin og propositioner
DRF

Termin og propositioner skal ansøges via www.rideforbund.dk. Alternativt kan ansøgning med ønsket
termin og propositioner sendes til bredde@rideforbund.dk. Ansøges der via DRF GO! bedes
stævnearrangøren kontakte DRF via bredde@rideforbund.dk for at gøre opmærksom på den ansøgte
termin.
67. PROPOSITIONER
Parkour, Miljø, Forhindringsbane: Øvelserne skal oplyses senest 6 dage før stævnet.
Ponygames: Der henstilles til at legene oplyses 6 dage før stævnet. Hvis der bruges nye lege, kan
dette skrives som ”overraskelses lege” og at de vil blive gennemgået inden start.
68. WILDCARDS
Se Fælles Bestemmelser
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69. TILMELDINGER
Alle tilmeldinger skal ske via www.rideforbund.dk. Da Bredeaktiviteter afvikles som E-stævner kan der
også tilmeldes direkte til stævnearrangøren.
Se i øvrigt Fælles Bestemmelser
70. RETTIDIG TILMELDINGSFRIST
Se Fælles Bestemmelser
71. TILMELDING EFTER RETTIDIG FRIST
Se Fælles Bestemmelser
72. ÆNDRING AF TILMELDING/ÆNDRING AF EFTERTILMELDING
Se Fælles Bestemmelser
73. FRAMELDING
Framelding skal altid ske skriftligt og direkte til stævnearrangøren.
Disciplin
Bredde

Frameldingsfrist
Stævnearrangøren kan i propositionerne angive en frameldingsfrist, dog
tidligst fire dage før stævnets første konkurrencedag. Hvis ikke frameldingsfrist
er angivet, er denne kl. 18:00 dagen før den pågældende klasse starter.

74. TILBAGEBETALING AF INDSKUD/TILMELDINGSGEBYR
Se Fælles Bestemmelser
75. STÆVNEARRANGØRENS OPKRÆVNING FOR VARER OG YDELSER, SOM IKKE AKTIVT ER
BESTILT
Se Fælles Bestemmelser
76. TIDSPLAN, STARTTIDER, STARTLISTER
Generelt
Stævnearrangøren skal offentliggøre en foreløbig tidsplan for stævnet senest 5 dage før første
stævnedag på www.rideforbund.dk og/eller Equipe.
Endelig tidsplan
Stævnearrangøren skal offentliggøre den endelige tidsplan for klasserne senest kl. 22.00 dagen før
efterfølgende stævnedag på www.rideforbund.dk og/eller Equipe.
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Se i øvrigt Fælles Bestemmelser
77. OPDELING OG SAMMENLÆGNING AF KLASSER
Ved for lidt tilmeldte hold i en afdeling, kan afdelingerne sammenlægges for at skabe bedre
konkurrence, der vil dog stadig blive kåret en vinder for hver afdeling.
78. START UDEN FOR KONKURRENCE
Hvis der kun er tilmeldt 1 hold i en afdeling og der ikke er andre afdelinger de kan lægges sammen
med, skal holdet tilbydes at ride til bedømmelse.
Se i øvrigt Fælles Bestemmelser
79. VENTELISTE
Se Fælles Bestemmelser
80. AFLYSNING OG ÆNDRING AF KLASSER OG STÆVNER
Se Fælles Bestemmelser
81. AFVIKLING AF STÆVNER
Stævnepladsen
Ved stævnepladsen forstås den matrikel eller det område, hvorpå stævnet foregår, eller aktiviteten
afvikles.
Brand- og flugtveje, brandsikkerhed
Det er stævnearrangørernes forpligtelse at overholde brandmyndighedernes regulativer for
hjemkommunen på stævnepladsen.
Opvarmningsbanen
Longering må ikke foregå på opvarmningsbanen, men alene på et af stævnearrangøren anvist sted,
hvis muligt. Longering må alene ske uden nogen former for hjælpetøjler/ indspændinger, køreliner
eller fastgørelse af tøjlen til sadlen. Hesten må kun gå med den optømning, den skal startes med.
Konkurrencebanen
De fleste breddeaktiviteter kan afholdes på 20 x 40 eller 20 x 60 bane, på græsbane, mark og i
skovområde. Kæphest afvikles på 8 x 16 bane. Læs krav for bane under ”Regler for afvikling” som
findes på rideforbund.dk under de enkelte aktiviteter.
Særligt ift. afvikling af holdaktiviteter
Hvert hold har en holdleder. En holdleder må gerne være en del af holdet. Min. ½ time inden hver
aktivitet starter, afholdes evt. et holdledermøde, hvor regler afklares og der kan stilles spørgsmål. Det
er holdlederens ansvar at melde holdet klar inden stævne start og meddele evt. ændringer af rytter
eller heste på holdet.
Individuelle klasser kræver ikke holdledere, der gives info til rytterne før klasse start.
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Regler for afvikling
Regler for afvikling af alle klasser findes under hver enkelt aktivitet på rideforbund.dk
82. PRÆMIERING
Når en ekvipage er kommet ind på eller har forsøgt at komme ind på konkurrencebanen, medregnes
denne i det antal ekvipager, der afgør antal placeringer i klassen.
Placering
Se Fælles Bestemmelser
Sløjfer
Der må gerne anvendes anden farve rosetter i bredde klasser. Ved breddestævner må der gerne
gives diplomer i stedet for rosetter.
Se i øvrigt Fælles Bestemmelser
Dotering/pengepræmier
Der gives ikke doteringer i breddeklasser
Præmieoverrækkelse
Se Fælles Bestemmelser
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VIII. RESULTATER
83. RESULTATREGISTRERING
Generelt
Resultater fra breddecups og- turneringer arrangeret af DRF offentliggøres på rideforbund.dk løbende
gennem kvalifikationsperioden.
Indsendelse af resultater
Stævnearrangøren for de af DRF arrangerede cups og turneringer skal senest 5 dage efter stævnets
afvikling indsende resultater til bredde@rideforbund.dk
Se i øvrigt Fælles Bestemmelser
84. RESULTATTILFØRSEL/IMPORT
Se Fælles Bestemmelser
85. KATEGORISERING
Anvendes ikke i breddeaktiviteter
86. RANGLISTEPOINT
Anvendes ikke i breddeaktiviteter
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IX.

MESTERSKABER, TURNERINGER OG CHAMPIONATER

87. MESTERSKABSTYPER
Afholdes ikke i Breddeaktiviteter
88. PRÆMIEFORDELING VED DM OG DRF-MESTERSKABER
Ikke relevant i Breddeaktiviteter
DANMARKSMESTERSKABER OG DRF-MESTERSKABER
Ikke relevant i Breddeaktiviteter
89. HESTE
Se Fælles Bestemmelser
90. HOLDMESTERSKABER
Se Fælles Bestemmelser
91. RIDNING PÅ STÆVNEPLADSEN
Se Fælles Bestemmelser
92. STARTORDEN
Se Fælles Bestemmelser
93. BEGRÆNSNINGER
Se Fælles Bestemmelser
94. UDELUKKELSESKRITERIER
Ved DM og i DRF-mesterskaber kan ingen hest udelukkes, medmindre det fremgår af reglerne for det
pågældende mesterskab.
95. OPSTALDNING
Se Fælles Bestemmelser
96. DISTRIKTSMESTERSKABER
Se Fælles Bestemmelser
97. ØVRIGE MESTERSKABER
Se Fælles Bestemmelser
98. TURNERINGER
Se www.rideforbund.dk.
101. CHAMPIONATER
Se www.rideforbund.dk.
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X.

INDGIVELSE AF KLAGER, DØMMENDE INSTANSER, SANKTIONER,
OMGØRELSE, DISPENSATION M.V.

101. HVEM KAN KLAGE
Se Fælles Bestemmelser
102. HVEM SKAL DER KLAGES TIL
Se Fælles Bestemmelser
103. FORMKRAV VED KLAGER
Se Fælles Bestemmelser
104. HVAD KAN DER KLAGES OVER
Se Fælles Bestemmelser
105. OMGØRELSE AF EN AFGØRELSE
Se Fælles Bestemmelser
106. DRF’S DØMMENDE INSTANSER
Se Fælles Bestemmelser
107. SANKTIONER
Se Fælles Bestemmelser
108. FORÆLDELSE
Se Fælles Bestemmelser
109. OFFENTLIGGØRELSE AF SANKTIONER
Se Fælles Bestemmelser
110. DISPENSATIONER
Se Fælles Bestemmelser
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