
Sådan laver du 
et Kæpheste 
springstævne



Inden 
stævnet:

• Sæt ikke startgebyret for højt. Lav eksempelvis et stævnegebyr 
på 50,- kr. pr. kæphest (en kæphest kan så melde i 3 klasser for 
de 50 kr.)

• Det kræver ikke medlemskab af en rideklub for at deltage I 
kæphest.

• Hver kæphest får en deltager rosette for at være med.

• Der kan så vælges at kåre vinderen i hver klasse og evt. give 
præmier, slikpose, sodavand eller liggende til vinderen.

• Lav gerne klasse ud fra alder, så de små ikke skal løbe imod de 
store. (eksempel. 4-7 år, 8-10, 11-13, 14-16, 17+ år )

• Det er en fordel at give dem stævne nr., så er det nemmere at 
styre resultater. (en post-it med en sikkerhedsnål, virker fint)

• Lad gerne børnene selv gå ind med deres resultat til 
sekretariatet. (dommeren skriver bare resultatet på en post-it, 
som deltageren selv går ind med)

• Vi har lavet et excel ark som kan lave nogle af udregningerne (Se 
under resultatskemaer til indberetning) : 
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-
turneringer/turneringer/drf-k%C3%A6pheste-
cup#:~:text=Resultatskemaer%20til%20indberetning.

• Equipe kan også benytte, hvis man har erfaring i dette.

https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/drf-k%C3%A6pheste-cup#:~:text=Resultatskemaer%20til%20indberetning.


Selve stævnet:

• Det foregår som et almindelig springstævne. 
Der skal være en opvarmningsbane med 1-2 
spring og en konkurrence bane med 7-8 spring, 
nogle tal på forhindringerne, et start og mål 
område.

• Bane størrelse i kæphest er ca. 8 x 16 meter.

• Spring: Kæpheste spring kan købes færdiglavet, 
eller man kan nemt selv lave nogle. Hvis der 
bruges almindelig spring støtter, vil vi tilråder 
at man bruger små træpinde som bomme 
(som et kosteskaft). Af hensyn til sikkerheden, 
hvis børnene falder under springningen.

• Dommer: Det kræver ikke uddannet dommer .

• Banedesigner: Det kræver ikke uddannet 
banedesigner. Brug evt. En skitse fra jeres
sidste spring stævne eller find en på Equipe.



• Reglerne kan ses HER

• Stævnet skal ansøges via mail til bredde@rideforbund.dk

• Proportionerne skal oprettes på GO, men tilmelding må gerne foregå via mail.

• DRF giver en deltager rosette til hver deltager.

• Der samles point til DRF bredde cup finalen som afholdes i 2022

DRF Kæphest cup

• VM-klassen for kæphest er 40 cm. Og kun åben for deltager som er tilmeldt holdturneringen.

• Reglerne kan ses HER

• Disse klasser skal ansøges via mail til vm2022@rideforbund.dk

• Klasserne skal oprettes på GO og tilmelding skal foregå via GO.

• DRF giver en deltager rosette til her deltager i denne klasse.

• Der samles point til Agria og DRF's VM-Holdturnering, Herning 2022

VM-turnering

• Klubben bestemmer selv hvad der skal være af rosetter osv.

• Sætter selv kravene for de forskellige klasser.

• Disse stævner skal ikke ansøges nogle steder og tilmeldingstype bestemmer klubben.

Bare for sjov

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Breddeaktiviteter/Bestemmelser%20DRF%20K%C3%A6pheste%20Cup%202021%20-%2007.07.2021.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Breddeaktiviteter/Bestemmelser%20DRF%20K%C3%A6pheste%20Cup%202021%20-%2007.07.2021.pdf
mailto:bredde@rideforbund.dk
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-st%c3%a6vnedeltagere

