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FINALEBESTEMMELSER 

Agria og Dansk Ride Forbunds VM-Holdturnering, Herning 

d. 12. – 14. august 2022 

 

Afvikling 
Finalen afvikles over tre dage, hvor hver disciplin vil være repræsenteret to af dagene. 

Dog undtaget distance, da hver hest kun må startes i distance én gang pr. stævne, jf. distancereglementet pkt. 19. 

Alle skal have mulighed for at ride to gange pr. dag samt evt. deltage i en kæphesteklasse. Der må ikke deltages to 

gange i samme disciplin pr. dag. 

 

Dressur: Afvikles som procentklasser med to dressurdommere. Gennemsnittet af de to dressurdommeres 

bedømmelser, udgør ekvipagens endelige resultat. 

Til finalen skal deltagerne ride det højeste program, ekvipagen har gennemført ved et VM-kvalifikationsstævne, 

 

Spring: Afvikles som stilspringning (metode S2). Der afvikles en hovedrunde, hvor der bedømmes på følgende: 

rytterens evne til at ride afstand, rigtig galop, samt helhedsindtryk af ekvipagen. 

Der gives karakterer mellem 0-10 med én decimal og med 0,1 interval.  

Afvikles med en ordinær springdommer og to stildommere, der giver én samlet bedømmelse og stilkarakter. 

Til finalen skal deltagerne springe minimum den højde, ekvipagen har gennemført ved et VM-kvalifikationsstævne. 

 

Military: Afvikles som stilbedømmelse, hvor der bedømmes på tilridning til forhindringer, tempo og ridevej, opstilling, 

rytterens harmoni og indvirkning på hesten/ponyen. 

Der gives karakterer mellem 0-10 med én decimal og med 0,1 interval.  

Afvikles med to stildommere, der giver én samlet bedømmelse og stilkarakter. 

 

Distance: Afvikles som en Idealtidsklasse. 

I idealtidsklassen handler det om at komme tættest på den angivne idealtid. Rammer ekvipagen ikke idealtiden, er 

denne stadigvæk godkendt, såfremt der gennemføres indenfor den anførte min./max. ridetid. Tiden stopper, når 

ekvipagen passerer mål. Hesten skal være godkendt i den afsluttende hestekontrol for at have gennemført. 

Rutens ridetid offentliggøres i passende tid inden finalen. 

 

Forhindringsbane: Banen vil bestå af 10 forhindringer. Der tildeles 1 point pr. gennemført forhindring. Gennemføres 

alle 10 forhindringer, opnår ekvipagen 15 point. Man har tre forsøg pr. forhindring, og en max tid til gennemførsel på 3 

min. Der tildeles 4 strafsekunder pr. mislykket forsøg. 

 

Voltigering: Som i kvalifikationerne dvs. 15 point for gennemført, eller 1 point for deltagelse  

(Programmet er gennemført såfremt karakteren 5 (eller højere) opnås i minimum 3 af programmets i alt 8 øvelser. 

Desuden skal der minimum opnås karakteren 2 i longering og lydighed. Opnås der under 2 i disse kategorier, er 

programmet ikke gennemført og udløser 1 point) 

 

Kæphest: Banen vil bestå af 10 spring på ca. 40 cm. Der tildeles ½ point pr. fejlfrit spring, dvs. ingen stop eller 

nedrivning. Banen skal gennemføres inden for den fejlfrie tid, ellers opnås der kun 1 point. Fejlfri bane inden for fejlfri tid 

udløser 5 point. 

Det forudsættes, at kæphesten ”rides på” konstant, altså placeres mellem rytterens ben. Alternativt bliver rytteren 

diskvalificeret. 
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Point 
I alle discipliner differentieres pointene. Se pointskema på side 4. Der optjenes ikke bonuspoint i finalen. 

Ved eventuel ligeplacering i finalen, vil holdenes placering efter kvalifikationsstævnerne afgøre den endelige 

placeringsrækkefølge. 

 

Kvalificerede til finalen 
De 20 bedst placerede hold på landsplan (samt eventuelt ligeplacerede), eventuelt suppleret med det bedste hold fra 

Bornholm.  

Er et hold fra Bornholm efter kvalifikationer placeret som et af de 20 bedste hold på landsplan, suppleres der ikke op 

med endnu et hold. 

Ved mere end 22 kvalificerede hold (pga. ligeplacering), trækkes der lod blandt de ligeplacerede hold. 

Holdene skal minimum kunne stille med 4 ekvipager til finalen for at være startberettigede. 

Såfremt tidsplanen tillader der, kan der suppleres op ved forfald af hold. Der kan dog være begrænsninger på, hvilke 

discipliner, det er muligt at deltage i af hensyn til tidsplanen. 

Stillingen opdateres løbende. Følg med her. 

 

Ydeevne 
Hver ekvipage må have 2 starter pr. dag i 2 forskellige discipliner – se dog nedenstående undtagelser for voltigering og 

distance. 

Derudover må rytteren have 1 start i kæphest pr. dag. 

 

For voltigering gælder følgende: 

Hvis en hest har en start i én anden disciplin, må den i voltigering gå med op til 5 udøvere samme dag. 

Hvis en hest har to starter i andre discipliner, må den i voltigering gå med op til 3 udøvere samme dag. 

 

For distance gælder følgende: 

Hesten må kun startes én gang i løbet af finalen (jf. distancereglementet pkt. 19). 

 

Holdleder 
Hvert hold skal forud for finalen have udpeget en holdleder. Der vil under finalestævnet blive holdt informationsmøder, 

hvor kun holdlederne (en fra hvert hold) kan deltage. Holdlederen er således ansvarlig for at videregive information til 

dennes holdkammerater. 

 

Præmiering 
Alle finaledeltagere modtager en finaleroset. 

Der vil være eksklusive showdækkener til det vindende hold samt æresdækkener til hold placeret som nr. 2-5. Ligeledes 

vil der være ærespræmier til de 5 bedst placerede hold.  

 

 

Opstaldning 
Opstaldning sker i stævneboks med spåner som strøelse. 

Det er DRF’s nationale vaccinationsregler, der er gældende under finalestævnet.  

Derudover skal deltagere være opmærksomme på, at der kan stilles krav til temperaturtagning på hesten (og journal 

over denne) forud for ankomst til stævnepladsen. Dette i henhold til FEI’s regler. Nærmere krav til antal dage præciseres 

forud for finalen. Pt. er FEI’s krav 4 dage, men det kan variere (forvent dog ikke mere end 10 dages journalførelse). 

 

https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-st%c3%a6vnedeltagere
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Deltagere skal selv medbringe foder (grov- samt krybbefoder) inkl. spande til foder og vand.  

Der vil blive mulighed for at tilkøbe grovfoder samt ekstra strøelse på pladsen. 

Ankomst til stævnepladsen kan ske torsdag d. 11. august (nærmere tidspunkt følger). 

 

Indskud 
Prisen for deltagelse i finalen udgør DKK 2.500, - pr. person. 

Indskuddet dækker følgende:  

• Indskud i finalen + opstaldning 

• Én campingenhed på pladsen (med plads til max 4 personer).  

• Billet til Equipark fredag, lørdag og søndag  

• Billet til Stutteri Ask Arena fredag og lørdag i dagtimerne samt show lørdag aften 

Deltagere skal selv medbringe campingvogn eller telt, der opstilles på de tildelte campingenheder. 

Transport til og fra Herning samt forplejning under finalestævnet betales af deltagerne. 

OBS: Ved tilmelding til finalen, skal hvert hold oplyse, hvor mange campingenheder (med plads til 4 personer), de skal 

bruge. 

Bestilles der campingenheder, der ikke benyttes af finaledeltagere samt pårørende, vil deltageren blive faktureret for 

disse. 

 

Det vil desuden for finaledeltagerne være muligt at tilkøbe billetter til fx groom/venner/familie. Dog max 2 tilkøb pr. 

finaledeltager. 

Pris: 1.200,- 

Inkluderer 

• Billet til Equipark fredag, lørdag og søndag  

• Billet til Stutteri Ask Arena fredag og lørdag i dagtimerne samt show lørdag aften 

Alle billetter giver adgang til unummererede pladser på tribunerne.   
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Til finalestævnet differentieres pointene pr. ekvipage. Der tildeles point efter følgende skema. 

Finalepoint Dressur 
(Procent) 

Springning/military 
stilbedømmelse 
(Slutkarakter) 

Distance 
Idealtidsklasse 8 km/t 

Tidsinterval 
(min) 

Tidsinterval 
(max) 

 

Voltigering Kæphest Forhindringsbane 

1 
 

< 63 % 0 - 5 Deltaget Deltaget Deltaget 1 point pr. 
gennemført øvelse 

5 63,01 - 65% 5,1 - 6,0 3 – 6,9 km/t 9,1 - 10 km/t  Gennemført  

7 65,01 - 67% 6,1 - 7,0      

8 67,01 - 69% 7,1 – 7,5      

10 
 

69,01 - 72% 7,6 - 8 7 – 7,4 km/t 8,6 - 9 km/t    

12 72,01 - 75% 8,1 – 8,5      

15 75,01 - højere 8,6 - højere 7,5 km/t 8,5 km/t Gennemført  Alle forhindringer 
gennemført  

For dressur, springning og military gælder det, at der ikke opnås point ved diskvalifikation eller status udgået/opgivet. 

 

 


