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Kære finalister, 

 

TILYKKE med finalepladsen!        

 

Vi glæder os max til et brag af en finale. Det bliver en fest. 

Når det er sagt, er det også en finale, der afvikles under et kæmpe arrangement, og det gør, at vi har et ret stort 

informationsbehov (vi er en lille fisk i den store VM-dam). 

I det følgende vil vi derfor prøve at informere jer om alt det, vi kan på nuværende tidspunkt. 

Holdsammensætning – opfyldning: 

Med en sådan turnering som denne, der har kørt over et år, er vi desværre ikke gået fri for, at nogle heste eller ponyer er 

blevet skadet (eller det der er værre) i løbet af perioden til stor ærgrelse for deres ryttere. Helt ekstraordinært vil vi derfor 

gerne tilbyde, at de der evt. måtte stå i den ærgerlige situation, kan deltage ved finalen med en anden hest. 

Dette for at alle får muligheden for at få den fulde oplevelse ved turneringen, og for at holdene alle har mulighed for at 

møde fuldtallige. 

For at kunne benytte sig at denne mulighed, skal der kunne dokumenteres en årsag til hestebyt (fx en skade og dermed 

fremsendelse af dyrlægefaktura). Send os en mail på vm2022@rideforbund.dk, hvis det er aktuelt for en på jeres hold. 

Der kan ikke foretages ændringer eller tilføjelser af ryttere. 

For ryttere, der deltager i finalen uden hest, skal der ligeledes tilmeldes via www.rideforbund.dk – der skal dog tilmeldes 

med en kæphest for at tilmelding registreres korrekt. Pris for deltagelse uden hest er 1300 kr. 

Propositioner og tilmelding via Go!: 

Ligesom til øvrige stævner sker tilmelding til finalen via rideforbund.dk under fanen GO. Propositionerne ligger her. 

Af hensyn til selskabet bag VM, der bl.a. skal bruge informationen til billetter og campingpladser, er sidste frist for 

tilmelding d. 10/07-2022. Tilmelding efter denne dato er desværre ikke mulig. 

Samtidig med tilmelding via rideforbund.dk skal alle hold (via deres holdleder) sende en mail med oversigtsskema over 

holdets tilmeldinger – deadline for denne mail er også d. 10/07-2022. 

Vedhæftet findes skema til tilmelding.  

Dette for at have en ekstra sikkerhed for, at alle ender med at komme til start i de ønskede discipliner.   

Vær opmærksom på, at der ikke skal tilmeldes til kæphest, men at der på alle konkurrencedage vil være mulighed for at 

starte én gang i et af de to mulige tidsrum. 

Der kan ikke ændres på tilmeldinger efter d. 10/07-2022 

TEAMS-møde: 

For at sikre os, at I er bedst muligt forberedt, vil vi gerne invitere alle holdledere til et TEAMS-møde d.11. juli 2022 kl. 

18:00. 

Mødet er tiltænkt alle holdledere, men kan jeres holdleder ikke deltage på det angivne tidspunkt, bedes I melde en 

alternativ deltager ind til os senest d. 7/7-2022. Derefter sender vi et link til mødet. 

Afvikling: 

Dagene kan blive lange, og for at tidsplanen kan gå op, har vi flyttet afviklingen af nogle af disciplinerne udenfor Boxen. 

Således afvikles military og forhindringsbane udendørs på græsbane. Distance afvikles i naturområdet ved siden af 

stadion, mens dressur, spring og voltigering afvikles indendørs i Boxen. Kæphest afvikles i børneområdet i Equipark. 

Læs mere under de enkelte discipliner og se vedhæftet billede af Boxen. 

mailto:vm2022@rideforbund.dk
http://www.rideforbund.dk/
https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00045110
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Dressur:  

Dressuren afvikles på fiberbund i Boxen. 

Klasserne afvikles som procentklasser - læs også finalebestemmelserne her. 

Der rides på 2 baner ved siden af hinanden (20 x 40 eller 20 x 60 meter). 

Opvarmning foregår i den resterende del af Boxen (30 x 45 m). 

Vi vil efter bedste evne gøre alt hvad vi kan, for at dele op, så heste og ponyer ikke går på opvarmningen sammen. 

Vi kommer til at benytte papirløs bedømmelse, hvor I modtager protokollerne på jeres mail. Tjek derfor gerne, at den 

mail, der er registreret på Go! på dig som rytter er korrekt og er den mail, der kan tilgås. Vær opmærksom på, at 

protokollen sendes til den enkelte rytters profil, så har du fx flere ryttere tilknyttet under ”mine ryttere”, modtager du altså 

ikke mails på disse – de får deres egen protokol. 

Springning: 

Springningen afvikles på fiberbund i Boxen. 

Klasserne afvikles som stilspringninger S2 - læs også finalebestemmelserne her. 

Opvarmning og afvikling sker i Boxen på adskilte baner. 

Multi/Forhindringsbane: 

Forhindringsbane afvikles udendørs på græs. Det samlede areal er ca. 70 x 45 m, hvor der opstilles 1 stor eller 2 mindre 

baner afhængigt af antal tilmeldinger. 

Opvarmning foregår også udendørs på et område bestående af 2 baner på hhv. 10 x 80 m og 12 x 50 m. Hest og pony 

adskilles på hver deres opvarmningsområde. Der vil eventuelt blive udstukket retningslinjer for, hvor mange der må 

opholde sig på opvarmningen ad gangen. 

 

Forhindringer der kommer til at indgå i finaleafviklingen: 

• Smal passage   

• Labyrint  

• Flagrestrækning 

• Flyt 1 flag  

• Flyt en bold  

• Slalom  

• Flyt 2 krus  

• Mølle 

• Flytning 

• Kræmmerhus 

Se også bestemmelser her. 

Alle forhindringsbeskrivelser vil være at finde på rideforbund.dk senest d. 1/7-2022. 

Distance: 

Distance afvikles i naturområdet ved siden af stadion.  

Start foregår direkte fra stævnepladsen, ligesom dyrlægetjek vil finde sted inde på pladsen. 

 

Konkurrencen afvikles som idealtidsklasse - læs også finalebestemmelserne her. 

Ruten er ca. 13 km. Dvs. at planlægger man at ride efter idealtiden, skal man altså regne med, at turen tager i 

underkanten af 2 timer. 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Turneringer/VM-holdturnering/Bestemmelser_%20FINALE-sammenflettet.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Turneringer/VM-holdturnering/Bestemmelser_%20FINALE-sammenflettet.pdf
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-st%c3%a6vnedeltagere
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Turneringer/VM-holdturnering/Bestemmelser_%20FINALE-sammenflettet.pdf
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Rytterne rider ud i hold af 3-5 ryttere. Vi kan ikke garantere, at I kommer på hold jeres 

holdkammerater, og I skal derfor forvente at I bliver blandet, da det skal passes ind i 

tidsplanen mht. øvrige discipliner den pågældende stævnedag. 

Undervejs på ruten er der 4 broer, som skal passeres. Der kan ikke rides udenom broerne, som alle bliver forstærket til 

formålet og får påsat tydelige gelændere. Billeder af alle broer vil være at finde på rideforbund.dk senest d. 1/7-2022 

Det er tilladt at trække hesten over alle broer, og der vil være skamler placeret efter alle broer, så man kan komme op 

igen. Der må max. være en ekvipage ad gangen på broerne.  

 

Der skal krydses tre veje på ruten, men den ene vil være lukket for trafik, mens der ved de to andre veje vil være 

placeret hjælpere til at stoppe trafikken. 

Det er ikke tilladt at have egen hjælper med til fods på ruten. Der vil dog stå hjælpere placeret flere steder på ruten. 

Voltigering: 

Afvikles i Boxen på 30 x 45 m, der fordeles mellem konkurrence og opvarmning. 

Afvikling sker samtidig med afviklingen af DRF’s Elevskole Cup, der rides på de opsatte dressurbaner. 

Læs også finalebestemmelserne her. 

Det vil være muligt at låne udstyr af DRF. Ønskes dette, skal det oplyses sammen med tilmelding. 

Det er obligatorisk at få tjekket udstyr inden start. Udstyrstjek foregår fredag eftermiddag fra kl. 16.00 ved henvendelse i 

sekretariatet. Selve udstyrstjekket sker i stalden ved hesten. DRF har mulighed for at supplere med udstyr, såfremt det 

er nødvendigt for startberettigelse. 

Det er muligt at sende billeder af ens udstyr forud for finalen, for at have tid til at optimere det, hvis nødvendigt. Ønskes 

dette sendes en mail til VM2022@rideforbund.dk samtidig med tilmelding. 

Military/Terræn: 

Terrænspring afvikles udendørs på græs. 

Det samlede areal er ca. 70 x 45 m og dette rummer både opvarmning og konkurrence. 

Afvikles som stilbedømmelse med to stildommere, der giver én samlet bedømmelse og stilkarakter - Læs også 

finalebestemmelserne her. 

Kæphest: 

Kæphest afvikles i børneområdet i Equipark, hvor der er kæphestebane opstillet hele dagen igennem. 

Der kan alle dage (fredag, lørdag og søndage) konkurreres i tidsrummene kl. 10.00-12.00 og kl. 14.00-16.00 Dog kun en 

start pr. dag pr. rytter. 

Det er muligt at låne en kæphest af DRF. 

Som skrevet ovenfor skal der ikke tilmeldes til kæphest via rideforbund.dk. På dagen møder man blot op i området i et af 

de to anførte tidsrum, når man ønsker at starte.  

Husk I er mange, der skal igennem springbanen, så der kan evt. være ventetid. Husk derfor at tage højde for det i jeres 

planlægning.  

Læs også finalebestemmelserne her. 

 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Turneringer/VM-holdturnering/Bestemmelser_%20FINALE-sammenflettet.pdf
mailto:VM2022@rideforbund.dk
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Turneringer/VM-holdturnering/Bestemmelser_%20FINALE-sammenflettet.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Turneringer/VM-holdturnering/Bestemmelser_%20FINALE-sammenflettet.pdf
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Ankomst og adgang til stævnepladsen: 

Ankomst kan ske fra torsdag d. 11. august 2022 kl. 17.00, og alle heste skal være 

ankommet senest kl. 22.00. 

Der kommer sandsynligvis mere end 150 heste med dertil hørende udstyr, ryttere og hjælpere, så der bliver run på. 

 

Ved ankomst skal du tage afkørsel 41 ved Lind, herefter vil kørevejen være skiltet frem til Port 20, som er indgangen til 

staldområdet. Ved Port 20 vil du blive udstyret med et midlertidigt adgangspas samt parkeringskort, hvorefter du vil blive 

sendt videre til vet-check, som dette indebærer temperaturmåling af hestene. Her skal du have temperaturskemaet og 

sundhedserklæringen klar til dyrlægen (se nedenfor).   

Efter godkendt vet-tjek får hestene adgang til stalden. Der vil blive lavet en staldplan, som sendes ud inden ankomst for 

øget effektivitet.  

På boksen skal temperaturskemaet hænges op og udfyldes løbende, staldmanageren tjekker skemaet dagligt.  

Efter endt aflæsning afhentes armbånd i DRF’s staldkontor, disse giver adgang til staldområdet og de områder på 

stævnepladsen der vedrører det arrangement, du deltager i.    

Når dette er afhentet, parkeres bil og trailer/hestetransporter i det givne parkeringsområde, der tildeles af 

parkeringsvagten. Det er vigtigt, at parkeringstilladelsen er synligt tilgængelig i forruden under hele opholdet.   

 

Det bliver muligt at komme til banetræning i Boxen torsdag fra kl. 19:00-22:30.  

Banetræning bliver i faste tidsrum og forventeligt i hold med 2 hold i Boxen ad gangen. Træningstiden vil være på ca. 20 

minutter. Der kan i tidsrummet også rides ude på vores tildelte græsareal, hvor forhindringsbane og military vil foregå. 

Nærmere information om træningstider, ankomst, adgang osv. følger.   

Armbånd og billetter: 

Armbånd og billetter udleveres fra staldkontoret til holdlederen for hvert hold straks efter ankomst.  

Alle finaledeltagere har mulighed for at tilkøbe billetter til venner/familie (max to tilkøb pr. deltager).  

Tilkøbsbilletten koster 1.200, - kr. og købes samtidig med din tilmelding via www.rideforbund.dk.  

Den dækker følgende:  

Billet til Equipark fredag, lørdag og søndag (lørdagsbilletten giver adgang til Stutteri Ask Stadium i løbet af dagen) + 

Billet til Stutteri Ask Arena fredag og Show lørdag aften. Alle billetter giver adgang til unummererede pladser.   

 

Opstaldning: 

Opstaldning sker i stævnebokse placeret i hal Q på stævnepladsen. 

Strøelse i boksene er spåner, og der vil være to baller spåner i hver boks.  

Foder medbringes hjemmefra inkl. grovfoder (hø/wrap) 

Der skal selv medbringes spande eller foderkrybber. 

Der forefindes trillebøre og redskaber på stedet.  

 

 

 

http://www.rideforbund.dk/
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Tilkøb af wrap/spåner: 

I begrænset tidsrum pr. dag vil det være muligt at tilkøbe spåner og wrap på stedet. Der 

afregnes via mobilepay. 

Da DRF samarbejder med VM Herning selskabet om denne ydelse, sætter vi ikke selv priserne. De er som følger:  

• Spåner: 145 kr. pr. balle 

• Wrap ca. 13 kg.: 145 kr. 

Vi anbefaler dog, at I i videst muligt omfang medbringer det, I skal bruge, hjemmefra. 

Nærmere info om tilkøb følger. 

Camping og overnatning: 

Camping skal bestilles via rideforbund.dk samtidig med tilmeldingen. Hver campingenhed kan huse 4 personer. 

Efter d. 10/7-2022 lukkes der ligeledes for tilmelding til camping. 

Campingplan udsendes forud for ankomst. 

Se mere her. 

Har I venner/familie, der skal bruge overnatning, er der fortsat enkelt muligheder på pladsen. 

Se her: 

https://ticket.herning2022.com/accommodations/isabella-villa-camp/ 

https://ticket.herning2022.com/accommodations/campotel-camp/  

 

 

Anvisninger: 

Som nævnt er vi en del af et kæmpe arrangement, hvorfor der under afviklingen vil være regler og anvisninger, der skal 

følges. Der vil være repræsentanter til stede fra DRF under afviklingen, og vi har desuden allieret os med en håndfuld 

TD’ere, der skal hjælpe med at sikre, at alt går glat. Det er vigtigt, at alle samarbejder og følger anvisningerne, så det 

bliver en god oplevelse for alle – store som små. 

 

Vaccination og temperaturtagning: 

Som varslet er der særlige regler, der gælder for hestene, der deltager ved stævnet. Det betyder, at alle heste vil få taget 

temperatur, inden de gives tilladelse til at komme ind til stalden. 

Det er vigtigt, at I på forhånd har læst og udfyldt de vedhæftede dokumenter (sundhedserklæring og temperaturskema) 

for alle heste. 

 

Hestene, der skal deltage i VM-turneringen, opstaldes i en national stald, tydeligt adskilt fra de internationale heste. Det 

betyder også, at vi ”kun” skal forholde os til danske vaccinationsregler og ikke de internationale. Udover vedhæftede 

sundhedserklæring, skal I alle være opmærksomme på de gældende nationale vaccinationsregler. Tjek gerne op på 

jeres hestes vaccinationer (se vedhæftede udklip fra reglementet). Vær opmærksom på, at man i værste fald kan risikere 

bortvisning fra stævnet, såfremt vaccination ikke lever op til kravene.  

For at undgå, at nogen skal ende i den ærgerlige situation, vil vi gerne tilbyde, at I kan sende os billeder af jeres hestes 

vaccinationer til tjek inden finalen – vær opmærksom på, at det er alle vaccinationer i hestepasset, vi skal have tilsendt. 

Send dem til os på mail vm2022@rideforbund.dk senest ved tilmeldingstidspunkt d. 10/7-2022. Opdager vi en fejl i jeres 

vaccinationer, kan I nemlig fortsat med lidt effektivitet nå at opstarte et nyt vaccinationsprogram og fortsat være klar til 

finalen. 

 

 

https://ticket.herning2022.com/camping/
https://ticket.herning2022.com/accommodations/isabella-villa-camp/
https://ticket.herning2022.com/accommodations/campotel-camp/
mailto:vm2022@rideforbund.dk
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Præmieoverrækkelse: 

Vi forventer, at præmieoverrækkelse afvikles søndag omkring kl. 17.00 afhængigt af den 

endelige tidsplan. 

De otte bedst placerede hold skal alle møde til præmieoverrækkelse. Vinderholdet til hest og holdene placeret som nr. 2-

8 til fods. 

Der vil ikke være placeringer og præmieoverrækkelser i de enkelte klasser og discipliner, men alene for det samlede 

resultat. 

Såfremt I sidder inde med flere spørgsmål, så videregiv dem gerne til jeres holdleder, så denne kan tage dem med til det 

planlagte møde d. 11/7-2022. 

Vi gør vores yderste for at informere jer så godt som muligt, men der er også stadig ukendte faktorer for os. I sidste ende 

er vi sikre på, det nok skal blive et brag af en fest. 

Vi ses       


