
C-stævner 
2019-2020



C-stævner: Før stævnet

14 dage før stævne dato, skal det ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.

7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved 
dette stævne. ( dette kan evt. gøres ved at uploade et dokument med alle oplysninger, forslag til 

dokument ligger på D12´s hjemmeside).



Banedesigner:
Banedesigner assistent:

Spring dommer:
Spring dommer:
Spring dommer:
Stildommer:

Dressur dommer:
Dressur dommer:
Dressur dommer:
Dressur dommer:

Teknisk deligeret:



C-stævner: OBS på regler

Showklasser: Fælles bestemmelser 51.3
Showklasser er klasser med metoder, der ikke er definerede i Dansk Ride Forbunds reglement. Formålet med 
showklasser er at fremme nye initiativer i ridesporten. Showklasser skal altid forhåndsgodkendes af Dansk Ride 
Forbunds disciplinudvalg. 

E-stævner: Fælles bestemmelser 61.5
Et E-stævne må maksimalt være åbent for 5 klubber samt den arrangerende klub, og der må kun udskrives 
klasser i sværhedsgrad 0. Der kan dog udskrives en klubmesterskabsklasse samt én opvarmningsklasse hertil i 
højere sværhedsgrad. 

Bredde-aktiviteter: Fælles bestemmelser 61.7
Breddeaktiviteter er en selvstændig stævnekategori på E-niveau. De er ikke underlagt et begrænset antal 
deltagende klubber. Klubturneringsstævnerne og Elevskole Cup koordineres og godkendes af 
Breddeaktivitetsudvalget. Alle andre breddeaktiviteter/stævner godkendes af Distriktsbreddeudvalgene. Et 
stævne betegnes kun som breddestævne, hvis alle klasser/aktiviteter er udskrevet efter det til enhver tid 
gældende breddereglement. Se punkt 861 i breddereglementet. 



C-stævner: OBS på regler

Indberetning af resultater: Fælles bestemmelser 70.2
Følgende materiale skal opbevares af stævnearrangøren i min. 3 mdr., og skal ved anmodning tilsendes Dansk 
Ride Forbunds administration. 
- Emails for samtlige ekvipager, der ikke er tilmeldt via DRF GO! 
- Resultatskemaer udfyldt med konkurrencenummer samt rytterlicensnummer på alle startende ekvipager og 

underskrevet af dommerne. 

Sammenlægning ponykategorier:
Fælles bestemmelser 66.5.4
Sammenlægning af ponykategorier ved 

spring og dressur: Gælder ved alle 
stævneniveauer. 



C-stævner: OBS på regler

Resultatregistrering: Fælles bestemmelser 70.4
Holdklasser Ekvipagers individuelle resultater opnået i holdklasser registreres på DRF Go! – holdets resultat 
registreres ikke.

Springdommerens ansvar: Spring bestemmelser 332.1.1
Springdommeren har ansvaret for:
- At bedømmelsen foretages med de fornødne hjælpere, tidtager, listefører, speaker m.m. 
- En ordentlig gennemførelse af klassen, herunder pligt til at skride ind overfor usportslig optræden. 
- At kontrollere start og mål og at springene kan bedømmes, samt lever op til de angivne fordringer. 
- At den enkelte rytters resultat, samt sædvanligvis den anvendte tid, snarest efter endt ridt offentliggøres for 

publikum (pr. højttaler, råber el.lign.)
- At resultatlisten fra Equipe er rigtig, ved at gennemgå den udskrevne liste og med sin underskrift attestere 

rigtigheden af denne. .
Herudover kan der anvendes dommerkort pr. rytter og resultatskema, hvis der ikke køres online registrering. 
Det er dommerens ansvar, at der til enhver tid kan vises, hvilken forhindring der var fejl på. 



C-stævner: OBS på regler

Rytterkategorier: Spring bestemmelser 342.1.2
Pony Rytter kategori 2 krav:
Minimum 2 af de 5 resultater skal være opnået med minimum 8 som slutpoint i metoderne S2, S3 eller S4.

Fordringer: Spring bestemmelser 350.1
Ændret i antal forhindringer min indendørs i HEST og PONY skema

Særligt for D- og E-stævner (klasser): Spring bestemmelser 350.4
For sværhedsgrad 0 gælder at ponyklasser kun kan udskrives efter metode B0 eller S2, S3, S4 og S5. Undtaget er 
R-stævner, klubmesterskaber og cups.



C-stævner: OBS på regler

Metode B4: Spring bestemmelser 351.1.
Banen opbygges i 2 faser, hvor 1. fase består af minimum 8 forhindringer, hvoraf mindst én er en kombination. 
Starten på 2. fase er sammenfaldende med 1. fases mål. 2. fase består af 5-7 forhindringer, som kan være nye 
forhindringer eller forhindringer, som også indgår i 1. fase.

Metode B7: Spring bestemmelser 351.1.10
Ved springning i 2 faser kan der i 1. fase indgå kombinationer, og i 2. fase kan der indgå en kombination. 
Banen opbygges i 2 faser, hvor 1. fase består af minimum 8 forhindringer, hvoraf mindst én er en kombination. 
Starten på 2. fase er sammenfaldende med 1. fases mål. 2. fase består af 5-7 forhindringer, som kan være nye 
forhindringer eller forhindringer, som også indgår i 1. fase. 
Nummereringen af springene i 2. fase skal være fortløbende efter 1. Fases spring. Alle ekvipager er berettiget 
til at ride begge faser, uanset antal fejl i første fase. Passage af mållinjen for 1. fase betragtes som start på 2. 
fase. 
Ved begrænsning i den elektroniske tidtagning anvendes denne i fase 2, og tiden i fase 1 tages manuelt. 
Resultatet beregnes som summen af fejl af 1. og 2. fase samt tiden for 2. fase. Er fejl og tid ens, er de lige 
placerede.



C-stævner: OBS på regler

Metode S2: Spring bestemmelser 351.1.11
Såfremt ekvipagens slutpoint ender på 4,9 eller lavere registreres ekvipagen som udgået. 

Generelt: Spring bestemmelser 364.1.
Fra 1. april 2019 gælder det, at der ved alle stævneniveauer, skal udskrives minimum en klasse i metode B7, for 
hver to klasser der afvikles i metode B4.

Konkurrencebanen: Spring bestemmelser 368.2.1.
Baneskitse: 
Skitse over konkurrencebanen (og evt. omspringningsbanen) skal være opslået ved springbanen, udleveres i 
sekretariatet senest 30 minutter før klassens start eller være tilgængelig på Equipe.



C-stævner: OBS på regler

Dommersignal: Spring bestemmelser 368.5.
Dommeren giver med fløjte, klokke, mundtligt, pr. højttaler (råber) eller på anden måde signal til rytteren til 
start, hvorefter rytteren senest 45 sekunder efter denne startordre skal have passeret startlinjen. Hvor der er 2 
eller flere ryttere på banen samtidig, kan tiden sænkes til 30 sekunder. Dette skal tydeligt fremgå af baneskitsen.



C-stævner: HUSK gamle regler

Dømmetid: Spring bestemmelser 332.1.3
Principielt bør en springdommer ikke pålægges at dømme mere end 6 timer pr. stævnedag eller maksimalt 170 
starter. 

Banedesigner: Spring bestemmelser 332.2.1
Ved C-stævner skal anvendes både banedesigner og banedesignerassistent i følgende tilfælde: 
• Såfremt der på en stævnedag er mere end 8 klasser (Kategori opdelte ponyklasser tæller som en klasse)
• Ved stævnedage på mere end 10 timer 
Ved D- og E-stævner gælder ligeledes at der skal anvendes både banedesigner og banedesignerassistent i 
følgende tilfælde: 
• Ved stævnedage på mere end 10 timer 

Dømmetid: Dressur bestemmelser 230.2
Ingen dommer må pålægges at dømme mere end ca. 5 timer inkl. pauser pr. stævnedag, med mindre det 
skriftligt er aftalt med den enkelte dommer mindst 7 dage før stævnet.



C-stævner: HUSK gamle regler

Generelt: Spring bestemmelser 364.1.



C-stævner: HUSK gamle regler

Framelding frist: Skal være i henhold til discipliner ifølge reglement 



C-stævner: HUSK gamle regler

Tidsplan: Fælles bestemmelser 66.1
Generelt Stævnearrangøren har ansvar for, at Dansk Ride Forbund (ved A- og Bstævner), distriktets 
stævneansvarlige og alle i stævnet involverede officials og deltagende ryttere senest 5 dage før første 
stævnedag har modtaget stævneprogrammet/adgang til online informationer f.eks. DRF Live. Dette gælder dog 
ikke for Ring og Rid-stævner. I god tid inden og senest 5 dage før stævnet sendes alt relevant 
informationsmateriale sammen med oversigtsplan over dommerfordelingen m.v. til samtlige af stævnets 
officials. Alle informationer kan bringes på stævnearrangørens hjemmeside. I dette tilfælde skal 
stævnearrangøren aktivt meddele officials og forbund/distrikt pr. brev eller e-mail, hvor disse oplysninger kan 
findes.



C-stævner: D12 krav til arrangører af B-stævner

• Landsstævner søges, planlægges og godkendes af DRF.
• Ved B-stævner i D12 er det tilladt at medtage 1 C-klasse pr. dag. Der kan evt. dispenseres i antal C-klasser hvis ikke der er 

C-stævner i samme eller nærliggende weekender i distriktet. Det er ALTID den diciplinansvarlige i distriktet der skal 
godkende C-klasser ved et B-stævne. Se iøvrigt DRF-fællesbestemmelser, kap. 60 Stævnetyper.

• C-klasser ved B-stævne: Der afregnes et gebyr på kr. 2,-/afviklet start til D12. Se blanket under C-stævner Se HER

http://www.rideforbund.dk/Ridesport/Reglementer.aspx
http://www.distrikt12-drf.dk/index.php/staevner/blanketter-diverse


C-stævner: D12 krav til arrangører af C-stævner

• Alle C-stævner ansøges i december via dette link i henhold til den angivne ansøgelsesfrist.
• Stævnerne fordeles på et stævnekoordinerende møde i januar. For at komme i betragtning, skal klubben; være uden 

restance til distriktet, have ansøgt rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde.
• Alle sæsonens C-stævner oprettes umiddelbart herefter på Go'
• Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
• Det er tilladt at medtage 1 D-klasse pr. dag. Der kan evt. dispenseres i antal D-klasser hvis ikke der er D-stævner i 

samme eller nærliggende weekender i distriktet. Dette gøres ved at sende en mail til: staevne@distrikt12-drf.dk .Se 
iøvrigt DRF-fællesbestemmelser.

• 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
• 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
• Ved evt. aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at sende en mail til staevne@distrikt12-

drf.dk
• Distriktet kræver et stævnegebyr på 2,- kr. pr. afviklet start fra den stævnearrangerende klub. D-klasser afholdt ved C-

stævner skal afregnes som C-starter med 2,- kr. pr. afviklet start.
• Blanketten: Afregning stævnearrangør udfyldes og mailes til kasserer@distrikt12-drf.dk senest 14 dage efter stævnet.
• Distrikt 12´s TD gruppe står for fordelingen af TDére ved C-stævner afholdt i D12. Tildelte TDére kan ses på kalenderen 

her: http://www.distrikt12-drf.dk/index.php/staevner/c-staevneplan

http://www.distrikt12-drf.dk/index.php/staevner/c-staevneplan


C-stævner: D12 krav til arrangører af D-stævner

• Alle D-stævner ansøges i januar på dette ansøgnings-link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
• D-stævne terminer fordeles ved et årligt stævnekoordinerende møde i februar, dog tidligst når den kommende sæsons 

B- og C-stævner er fastlagt. For at komme i betragtning skal klubben; være uden restance til distriktet, have ansøgt 
rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde.

• Alle sæsonens D-stævner oprettes umiddelbart herefter på Go'
• Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
• Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle D-stævner i distriktet.
• 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
• 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
• Det er tilladt at afholde D-stævner i samme weekend som C-stævne. Der kan frit udskrives klasser til og med 

sværhedsgrad 1. Udskrives der klasser højere end sværhedsgrad 1, må de kun være for ryttere uden ABC-licens og skal 
tydeligt fremgå i propositionerne.

• Der må max udskrives 2 E-klasse pr. stævne dag, ved D-stævner.
• Ved eventuel aflysning af et stævne, skal distrikt12 informeres, ved at sende en mail til: staevne@distrikt12-drf.dk
• Stævnegebyr på 100,- pr. godkendt stævne indkræves samlet for hele stævnesæson 2019-2



C-stævner: D12 krav til arrangører af E-stævner (undtagen interne E-stævner)

• Der må maksimalt være åben for 6 klubber ( værtsklubben + 5 andre klubber)
• Alle E-stævner ansøges i januar på dette ansøgnings-link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
• E-stævne terminer fordeles ved et årligt stævnekoordinerende møde i februar, dog tidligst når den kommende sæsons 

B- og C-stævner er fastlagt. For at komme i betragtning skal klubben; være uden restance til distriktet, have ansøgt 
rettidigt og deltage på det stævnekoordinerende møde.

• Alle sæsonens E-stævner oprettes umiddelbart herefter på Go’
• I propositionerne skal fremgå hvilke 5 klubber der er inviteret.
• Propositioner kan forventes behandlet senest 14 dage efter de er ansøgt.
• Der skal anvendes autoriserede dommere og bane-designere ved alle E-stævner i distriktet, undtagen interne E-

stævner.
• 14 dage før stævne dato, skal stævnet ligge på Equipe med klasser som er oprettet på GO.
• 7 dage før stævne dato, skal der ligge en liste på Equipe med alle official navne og deres post ved dette stævne.
• Det er tilladt at afholde E-stævner i samme weekend som D og C-stævne. Der kan frit udskrives klasser til og med 

sværhedsgrad 0.
• Ved eventuel aflysning af et stævne, skal distrikt12 informeres, ved at sende en mail til: staevne@distrikt12-drf.dk
• Stævnegebyr på 100,- pr. godkendt stævne indkræves samlet for hele stævnesæson 2019-20, via kontingent til D12 . 

Der sker ingen refusion ved evt. aflyste stævner. Overholdes betalingsfristen ikke, vil de tildelte stævner blive fjernet.


