
UDBUD AF DRESSUR 
MESTERSKABER 2023

Der skal ansøges om afholdelse af dette stævne senest d. 30/8 2022
Ansøgning sendes til formand@distrikt12-drf.dk
Og skal indeholde klub navn, kontaktperson, samt forslag til stævne dato, mindst 2 datoere.



Der skal afholdes følgende mesterskaber ved samme stævne:
HEST-dressur
• Hold
• Senior
• U21

PONY-dressur
• Hold pony
• Kat I
• Kat II
• Kat III



KRAV:

Stævnedato: afholdes i perioden 1/6-31/10

Baner: baner med god bund (fiber eller andet tilsvarende materiale)
▪ Banerne skal køres jævnligt under stævnet
▪ Banerne skal vandes efter behov
▪ Rytterne skal som minimum have opvarmning på en bane af samme størrelse som der skal rides 

konkurrence på.
▪ Hvis der køres på to baner, skal der være 2 opvarmningsbaner.
▪ Der skal være dommertårne til alle dommerne (ingen biler som dommertårn)
▪ Der skal bruges dressurhegn omkring banen

Præmieoverrækkelse: Indmarch musik, pæn præmie skammel. D12 giver rosetter til nr. 1,2 og 3 + 
medaljer, samt dækken til nr. 1 i alle mesterskabs klasser.
I mesterskab rider rytterne ind til præmie overrækkelse og der spilles musik under æresrunden



KRAV:

Andet:
▪ Der må gerne udbydes andre klasser ved dette stævne. 
▪ Der må ikke laves max eller min antal på mesterskabsklasserne.
▪ Der skal tilbyde banetræning for dem som rider mesterskabsklasser.
▪ Alle officials ved dette stævne skal opfylde kravene sat af DRF.
▪ Stævnet skal have standart som et B-stævne med hensyn til parkering, mad, op-pyntning.
▪ Der skal kunne tilbydes opstaldning til mesterskabs hestene.
▪ Alle mesterskaber skal afholdes uanset antal startere.



UDBUD AF SPRING 
MESTERSKABER 2023

Der skal ansøges om afholdelse af dette stævne senest d. 30/8 2022
Ansøgning sendes til formand@distrikt12-drf.dk
Og skal indeholde klub navn, kontaktperson, samt forslag til stævne dato, mindst 2 datoere.



Der skal afholdes følgende mesterskaber ved samme stævne:
HEST-spring
• Hold 
• Senior 
• U21 

PONY-spring
• Hold pony
• Kat I
• Kat II
• Kat III



KRAV:

Stævnedato: afholdes i perioden 1/6-31/10

Baner: baner med god bund (fiber eller andet tilsvarende materiale)
▪ Banerne skal køres jævnligt under stævnet
▪ Banen skal være jævn
▪ Banerne skal vandes efter behov
▪ Konkurrence skal som minimum afholdes på en 20 x 60 bane, gerne større.
▪ Opvarmnings banen skal som minimum være 20 x 60.
▪ Der skal være markeings flag (rød/hvid) på springene.
▪ Der skal være materiale til mindst 16 spring (heri skal der kunne bygges en 3-kombination, og en ekstra 

kombination, der skal være liverpool til rådighed og passende fyld og planker + en lodret og en okser til 
opvarmningsbanen, samt rigeligt antal holder og sikkerhedsholdere) materialet skal være pænt og vedligeholdt.

▪ Der skal være dommertårne til  min. 5 personer(2 dommer, 1 tidtager, en taster og en speaker)
▪ Der bør spilles 0 runde musik i alle mesteskabs-klasser.
▪ Der bør også være lidt banepynt i form af blomster

Præmieoverrækkelse: Indmarch musik, pæn præmie skammel. D12 giver rosetter til nr. 1,2 og 3 + medaljer, samt 
dækken til nr. 1 i alle mesterskabs klasser.
Præmieoverrækkelsen foregår til hest og der spilles musik under æresrunden.



KRAV:

Andet:
▪ Der må gerne udbydes andre klasser ved dette stævne.
▪ Der må ikke laves max eller min antal på mesterskabsklasserne.
▪ Officials skal opfylde krav sat af DRF ved dette stævne.
▪ Stævnet skal have standart som et B-stævne med hensyn til parkering, mad, op-pyntning.
▪ Der skal kunne tilbydes opstaldning til mesterskabs hestene.
▪ Alle mesterskaber skal afholdes uanset antal startere.


