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D12´s krav til klubber i D12

Equipe oplysninger:

Alle official skal oplyses på Equipe min. 1 uge før stævnet. 

TD skal være oplyst foroven på stævnet med navn og Telefon nr.

Godkende foranstaltninger mht. læge, dyrlæge, smed og foranstaltninger for skadede ryttere/heste/ponyer. Skal 
være gennemgået inden stævnestart med stævnets ledelse

Tidsplan: 

Tidsplan skal sendes til TD + alle official 5 dage før stævnet (det er ok at dette kun er en ”forventede tidsplan”)

Book official:

Sørg for at book official så snart i har fået jeres stævne datoer



D12´s krav til klubber i D12

Hjælp udefra til sekretariat:

Hvis i bruger hjælp til sekretariat udefra, skal I huske at det er klubben som står til ansvar hvis der er ting som skal 
bringes i orden inden stævnet ( her tænker vi på klasser, doteringer osv.) 

Book tidstag anlæg:

Sørg for at book tidstag anlæg med det samme, ved at sende en mail til :  tidtagning@distrikt12-drf.dk

Hvis klubben tjekker pas:

Skal de huske at læse regler for dette meget nøje. Fællesbestemmelser punkt. 16, side 17.

mailto:tidtagning@distrikt12-drf.dk


Praktisk info.

Tilmelding: 

Alle danske tilmeldinger skal ske via DRF Go! – både rettidige og efteranmeldelser. Såfremt stævnearrangører 
modtager tilmeldinger (rettidige såvel som efteranmeldelser) udenom DRF Go! – og/eller såfremt Dansk Ride 
Forbunds administration efterfølgende manuelt skal kontrollere for f.eks. gyldig rytterlicens, konkurrenceheste-
registrering mv. kan klubben faktureres for timeforbruget der er anvendt á kr. 250,-/time. 

E- stævner: Der tilmeldes via DRF Go! – undtagelsesvis via e-mail.



D12´s krav til klubber i D12

Opsyn med opvarmning: 

Klubben skal stille en person/hjælper til rådighed for TD, til hjælp med opsyn af opvarmning. Denne person skal bære 
et synligt skilt med tekst ” Baneopsyn”. Det er op til TDéren i hvilke omfang de ønsker at benytte sig af denne 
hjælper, dette bliver aftalt med klubben inden stævnet.

Hvad er jeres min/max antal starter: 

Vi vil rigtig gerne vide hvad jeres min/max antal starter er ved det pågældende stævne, så send dette til  TD ca. 3-4 
uger før stævnet. 

Opvarmningsbane i spring:

Højderne 60,80,100,120,140 og 160 cm. Skal være markeret og skrevet på alle støtterne på opvarmningsspringene.

Hvis der opvarmes på baner som er 20 x 55 eller større, ønsker vi for sikkerhedens skyld at der opdeles med støtter/
slalompinde og minestrimmel, for at mindske risiko for at rytterne laver små volter foran springene.



D12´s krav til klubber i D12



Praktisk info Spring.
B4 og B7:

Ved alle stævner, skal der udskrives minimum en klasse i metode B7, for hver gang der udskrives en klasse i metode B4.

Ved C-stævner for heste: 

kan der udskrives C-klasser uden doteringer, såfremt indskuddet i klassen maksimalt er kr. 100,-. Ekvipagerne får 
ranglistepoint i henhold til deres placering.

Tidsplan:

Klasser må afvikles fortløbende eller dynamisk, hvis det er angivet på Equipe.

Pisk:

Ved springning udenfor og/eller på konkurrencebanen må en pisk max. være 75 cm. For hesteryttere gælder at ved anden 
ridning kan pisken være op til 120 cm.

Sikkerhedsvest:

Junior- og ponyryttere: Obligatorisk til og med hele det år, hvori man fylder 18.Dette gælder ligeledes ved 
præmieoverrækkelser. 

HESTENS/PONYENS YDEEVNE :

På hver stævnedag må en hest/pony kun springes af rytteren selv. Ved ponyklasser må ponyer kun skridtes af hjælpere, der 
aldersmæssigt opfylder betingelserne for at starte ponyklasser. 



Praktisk info Dressur.
Dommerkategori: 

Ved hesteklasser fra MA1 og op skal disse dømmes minimum af en A dommer, også til D-stævner og ved % klasser.

Sporer:

Sporer er frivilligt i alle dressurklasser.



D12´s stævne bestemmelser.
E- stævner
D12 krav til arrangører af E-stævner: (undtagen interne E-stævner)

• Der må maksimalt være åben for 6 klubber (værtsklubben + 5 andre klubber)
• For at afholde E-stævner skal klubben; være uden restance til distriktet. 
• Terminer ansøges på GO og der sendes en mail til: staevne@distrikt12-drf.dk med info.
• 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 benytte dette link: 
https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
• Stævnegebyr på 100,- pr. godkendt stævne indkræves via kontingent til D12. Der sker ingen refusion ved evt. 
aflyste stævner. Overholdes betalingsfristen ikke, vil de tildelte stævner blive fjernet.



D12´s stævne bestemmelser.
D-stævner
D12 krav til arrangører af D-stævner: 
• Alle D-stævner ansøges i januar via 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 senest en måned efter det stævnekoordinerende møde 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.
• Det er tilladt at afholde D-stævner i samme weekend som C-stævne. Der kan frit udskrives klasser til og med sværhedsgrad 2 
hest/ sværhedsgrad 3 pony. Disse klasser må ikke startes af ekvipager der har opnået 65% (spring ikke over sværhedsgrad 2) eller højere, 
i samme sværhedsgrad eller højere til C-stævner de sidste 12 måneder.
• Der må frit udskrives E-klasser ved D-stævner. Disse må maksimalt være åben for 6 klubber (værtsklubben + 5 andre klubber)
• 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 eventuel aflysning af et stævne, skal Distrikt12 informeres inden aflysning, ved at benytte dette link: 
https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
• Stævnegebyr på 100,- pr. godkendt stævne indkræves samlet for hele stævnesæson 2020-21, via kontingent til D12. Der sker 
ingen refusion ved evt. aflyste stævner. Overholdes betalingsfristen ikke, vil de tildelte stævner blive fjernet.
DRF’s seneste reglementer er gældende for alle stævner med mindre andet er anført og godkendt i de enkelte stævners propositioner.



D12´s stævne bestemmelser.
C-stævner
D12 krav til arrangører af C-stævner:
• Alle C-stævner ansøges lige efter B-stævner er fordelt, via link i henhold til den angivne ansøgningsfrist.
• Stævnerne fordeles via mail. For at komme i betragtning, skal klubben; være uden restance til distriktet og have ansøgt rettidigt.
• Alle sæsonens C-stævner oprettes på GO senest en måned efter tildeling af stævneterminer.
• 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 benytte dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Forsporgsel-om-aedring-
af-staevnetermin-D12 Se i øvrigt 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 benytte dette link: 

https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
• 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.
• Stævneafregning bliver sendt til den stævnemail som er anført på GO ved det pågældende stævne, senest 1 dag efter stævne slut.
• Distrikt 12´s TD-gruppe står for fordelingen af TDére ved C-stævner afholdt i D12. Tildelte TDére kan ses på C-stævne-

kalenderen: HER
• Hvis der som de første klasser afholdes D-klasser i sværhedsgrad 0 eller 1, er det op til klubben, om der skal være en TD til stede 

under disse klasser. Alle procentklasser/sløjfeklasser til et C-stævne skal oprettes og indberettes som D-klasser, såfremt disse
indeholder programmer i sværhedsgrad 2 eller derover betragtes disse som C-klasser, og der skal altid være en TD tilstede.

https://da.surveymonkey.com/r/Forsporgsel-om-aedring-af-staevnetermin-D12
https://da.surveymonkey.com/r/Aflysning-af-staevne-i-D12
http://www.distrikt12-drf.dk/wp-content/uploads/2019/02/C-st%C3%A6vne-plan-2019-2020.pdf

