Ridestævners ABC
Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke
ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur og spring.
Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer 2015
Stævnetyper:
C-stævner

Omtales som distriktsstævner, og er åbne for alle rideklubber i landet. Udskrives
typisk med enten spring eller dressur og til enten pony eller hest. Klasserne
begynder ved sværhedsgrad 1 - se senere afsnit. Der kræves rytterlicens til
rytteren og konkurrenceregistrering til pony/hest og ponyer skal være officielt
målt.

D-stævner

Omtales som udvidet klubstævner, og der skal inviteres minimum 10 klubber fra
distriktet. Udskrives typisk med spring og dressur for både pony og hest. Klasserne
begynder ved sværhedsgrad 0 - se senere afsnit. OUT-systemet er gældende - se
senere afsnit. Ryttere over 16 år må gerne starte i hesteklasser på hhv. kat 1 og kat
2 pony, så længe ekvipagen ser harmonisk ud. Det kræves medlemskab af en klub
under DRF til rytteren og pas samt gyldigt vaccinationskort til hest/pony.

E-stævner

Omtales som klubstævner, og der må max inviteres 9 klubber fra distriktet.
Udskrives typisk med spring og dressur for både pony og hest. Klasserne er typisk
sværhedsgrad 0 - 2 - se senere afsnit. OUT-systemet kan være gældende, men det
skal fremgå af propositionen om det gør. Ryttere over 16 år må gerne starte i
hesteklasser på hhv. kat. 1 og kat. 2 pony, så længe ekvipagen (rytter og pony) ser
harmonisk ud. Det kræves medlemskab af en klub under DRF til rytteren og pas
samt gyldigt vaccinationskort til hest/pony.

Træningsstævner

Omtales som træningsstævner eller interne stævner, og er åbne for klubbens egne
medlemmer. Udskrives typisk med spring og dressur for hest og pony. Klasserne
begynder ved sværhedsgrad 0. Alternative klasser, som klubben selv vælger kan
også forekomme. Det er klubben som vælger hvem der kan starte - OUT-systemet
kan bruges til dette - se senere afsnit. Ryttere over 16 år må gerne starte i
hesteklasser på hhv. kat. 1 og kat. 2 pony, så længe ekvipagen (rytter og pony) ser
harmonisk ud. Det kræves medlemskab af Bramming Rideklub samt gyldigt
vaccinationskort til hest/pony.

Til stævner må ekvipagen have 2 starter pr. dag. Ved E- og D-stævner må hesten/ponyen have 4 starter pr dag så
længe alle starter er i sværhedsgrad 0. Ved træningsstævner bestemmer rideklubben hvor mange starter
ekvipagen må have pr. dag, samt hvor mange klasser elevhestene må starte. En hest/pony må max have 7 starter
i ugen
Ryttere som er medlem af en rideklub under DRF, som Bramming Rideklub må kun starte stæver ved rideklubber
som også er medlem af DRF. Starter man ved private gårde, som f.eks. Stald OK kan man risikere karantæne.
Alder og ponyer
En rytter må starte stævner på en kat. 3 pony det kalenderår ud man fylder 13 år. En rytter må starte stævner på
en kat. 2 og en kat. 1 pony til C-stævner det kalenderår ud man fylder 16
Kategori 3 er max 130 cm uden
sko i stangmål

Ponymål
Kategori 2 er mellem 131 - 140 cm
uden sko i stangmål

Kategori 1 er mellem 141 - 148 cm
uden sko i stangmål

Ved E- og D-stævner må ryttere over 16 år gerne starte stævner på en kat 2 og kat 1 pony i hesteklasser, så længe
ekvipagen ser harmonisk ud.
Heste og ponyer må starte stævner efter 1. maj det år de fylder 4 år. Herefter er der begrænsninger på hvad de
må starte de næste par år. Alle heste fylder år d. 1. januar, så heste/ponyer født i 2011 anses alle for at være 4 år
d. 1. januar 2015.

Sværhedsgrader og springhøjder:
De forskellige klasser til et stævne har forskellig sværhedsgrad, og der er også forskel på om det er pony eller
hest. Her er et uddrag
Pony
Sværhedsgrad
0

Dressur
LD1 LD2
LC1 LC2 LC3

1

LB1 LB2 LB3

2

LA1 LA2 LA kür

Hest
Spring
LF
LE
LD
LC U-LC
LB*
LB**
U-LB
LA*
LA**
U-LA

Dressur
LD1 LD2
LC1 LC2 LC3
LB1 LB2 LB3
LA1 LA2 LA3
LA Kür
LA4 LA5 LA6
LA6 kür

Spring
LF
LE
LD
LC U-LC
LB*
LB**
U-LB
LA*
LA**
U-LA

Springhøjder - også kaldet fordringer i cm:
Klasse
LF
LE
LD
LC
LB*
LB**
LA*
LA**

Kat III
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
65
70
75
80

Kat II
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
75
80
85
90

Kat I
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 - 80
85
90
95
100

Hest
60 - 70
70 -80
80 - 90
90 - 100
105
110
115
120

Hest og rytters udstyr
Hesten skal bære stævnenummer til stævnet. Det skal sidde på hestens venstre side, og der må max være 1
nummer. Det er rytterens eget ansvar at sørge for nummer.
Hest/pony

Dressur
Trensen skal være sort eller brun
Billeder af godkendte bid og næsebånd kan
ses i reglementet.
Bidskiver er ikke tilladt.
Hut må kun benyttes indendørs ved
opvarmning
Sadlen må være en dressursadel, eller en
kombi/springsadel til og med sværhedsgrad
2.
Det må også være en bomløs sadel, hvis den
ligner en almindelig sadel.
Kat 3 må gå med ponypude.
Kat 3 må bruge halerem.
Ingen form for hjælpetøjler er tilladt hverken
ved opvarmning eller på banen.
Underlag må have valgfri farve, dog diskret.
Der må ikke være store logoer på underlaget
som f.eks. Scapa Sport.
Bandager, gamasher og klokker er tilladt
under opvarmning samt på banen til og med
sværhedsgrad 1.

Spring
Valgfri farve på trensen
Billeder af godkendte bid og næsebånd til
ponyer kan ses i reglementet.
Bidskiver er tilladt
Hut må godt bruges indendørs
Ingen bemærkninger om sadlens udseende
Ponyer må bruge halerem
Martingal og fortøj er tilladt, samt glidetøjler
ved opvarmningen - dog ikke under
springningen.
Underlag må have valgfri farve. Der må ikke
være store logoer på underlaget som f.eks.
Scapa Sport.
Bandager, gamasher og klokker er tilladt.

Rytter

Dressur
Godkendt mørk ridehjelm

Spring
Godkendt ridehjelm

Sikkerhedsvest eller airbag er tilladt og skal have
samme farve som jakken hvis den er på
udenover.

Godkendt sikkerhedsvest til og med det år
man fylder 18. Skal være mørk eller diskret i
farven

Plaston eller skjorte med høj hals i hvid eller offwhite.

Plaston eller skjorte med høj hals i hvid eller
off-white.

Ved E-, D- og C-stævner mørk ensfarvet trøje
eller ridejakke.

Ved E-, D- og C-stævner mørk ensfarvet trøje
eller ridejakke.

Handsker som er hvide eller samme farve som
jakken.

Handsker er tilladt.

Ridebukser skal være hvide, skindet må godt
være farvet og ved E- og D- stævner kan valgfri
farve tillades af arrangøren.
Lange mørke ensfarvet ridestøvler med hæl, eller
kort støvle med glat skæfte.
Ved E- og D- stævner kan leggings benyttes i
stedet for et glat skæfte.
Ponyryttere:
Valgfrit om man vil ride med sporer ved E- og Dstævner. Max længde er 2 cm. Sporer uden dron
er tilladt.
Pisk er max 100 cm fra knop til enden af snerten.
Der må rides med enten sporer eller pisk i
sværhedsgrad 0
Hesteryttere:
Sporer er frivilligt i sværhedsgrad 0 og
obligatorisk fra sværhedsgrad 1. Sporer uden
dron er tilladt.
Pisk er, max 120 cm fra knop til enden af
snerten. Der må rides med enten sporer eller
pisk eller ingen af delene i sværhedsgrad 0.

Ridebukser skal være hvide, skindet må godt
være farvet og ved E- og D- stævner kan
valgfri farve tillades af arrangøren.
Lange ridestøvler med hæl, eller kort støvle
med glat skæfte eller leggins. Farven er
valgfri.
Sporer må max være 2 cm for ponyer.
Pisk er max 75 cm.
Pisken må ikke bruges efter en ekvipage er
blevet diskvalificeret.
Pisken må ikke bruges efter sidste spring på
banen.
Pisken må max bruges 3 gange pr. hændelse.
Piske må ikke bruges på hestens/ponyens
hoved.
Pisken må aldrig bruges med overhånd.

OUT-systemet
Ordinær Udelukkelses Tabel er en metode til at se om en ekvipage (rytter og pony/hest) er udklasset fra en
klasse og derved skal starte i en højere klasse.
Der er et OUT-system til både dressur og spring, og de er gældende ved D-stævner, og kan gælde ved E-stævner.
Placeringer opnået ved C-stævner gælder for D- og E-stævner.
Er man udklasset ved D-stævner gælder det også for E-stævner, men er man udklasset ved E-stævne gælder det
ikke ved D-stævner.
Dressur:

Ekvipagen har vundet programmet 3 gange, eller vundet med minimum 65% i et højere program
3 gange
Eller
Ekvipagen har været placeret i et højere program 5 gange med minimum 65%

Spring:

Klasser afviklet i metode B0 er ikke omfattet af OUT
Klasser med sværhedsgrad 0 er ikke omfattet af OUT
I sværhedsgrad 1 - 6 gælder
for hest:

Vundet en klasse i den pågældende og/eller højere sværhedsgrad
6 gange med 0 fejl. Vundet en tilsvarende klasse 6 gange med 8
point og derover i stilspringninger. Eller kombinationer heraf.
Eller
Været placeret i en højere sværhedsgrad 6 gange med 0 fejl

for pony:

vundet en klasse i den pågældende sværhedsgrad 8 gange med 0
fejl, eller en højere sværhedsgrad 8 gange med 0 fejl. . Vundet en
tilsvarende klasse 8 gange med 8 point og derover i
stilspringninger. Eller kombinationer heraf.
Eller
Været placeret i en højere sværhedsgrad 8 gange med 0 fejl

Hvem må ride på hesten under stævnet?
Dressur
Ved dressurstævner må heste og ponyer efter
ankomst til stævnepladsen kun rides af rytteren selv.
Ved E- og D-stævne gælder ovenstående regler ikke
såfremt hesten startes af to forskellige ryttere den
pågældende dag.
Overtrædelse af dette forbud medfører
diskvalifikation.

Spring
Ved springstævner må heste og ponyer efter ankomst
til stævnepladsen kun springes af rytteren selv. Ved
ponyklasser må ponyer kun rides af hjælpere, der
aldersmæssigt opfylder betingelserne for at starte.
Dvs. max 13 år på en kat III pony

Ordliste
Proposition

Indbydelsen til stævnet hvor de klasser man kan melde sig til, samt alm.
oplysninger står på.

Anmeldelse

Tilmeldingsblanket. Kan findes her http://www.brammingrideklub.dk/upl/website/fastelavnsstvne-2014/Anmeldelsesblanketstvne.doc

%-klasse

I dressuren gives der point fra 0-10 for hver øvelse. Disse point omregnes til % og
højeste % vinder klassen. I %-klasser er det ikke det samme program som alle
rytterne rider, men der kan vælges mellem et mindre udvalg, og den ekvipage
med højeste % vinder klassen

Metode

Springklasser kan afvikles ud fra forskellige metoder - spilleregler. Fremadrettet vil
springklasser til E- og D- stævner typisk være enten B0 eller Stilspringning, hvor B0
også kaldes for clear round.
I clear round får man en roset ved en fejlfri runde. Rosetten har en anden farve
end der normalt gives ved placeringer.
Der findes flere måder at afvikle stilspringing (S2 - S3 - S4) men fælles er at det er
rytteren som vurderes og gives point ud fra følgende:
-Rytteren skal kunne ride en relateret afstand – som er på min. 3 og max. 5
galopspring. Dette gælder kun fra sværhedsgrad 1 og opefter.
-Hesten/ponyen skal være i rigtig galop eller rettes til at være i rigtig galop rundt i
vendinger.
- Helhedsindtryk af ekvipagen – herunder indgår, at ekvipagen skal være
reglementeret påklædt, og hesten/ponyen velsoigneret og konkurrence-klar.
Der anvendes følgende karakterskala:
10 fremragende
9 særdeles godt
8 godt
7 ret godt
6 tilfredsstillende
5 godkendt
4-1 udgået
Der registreres derudover fejl/strafpoint

