
 
Regler for deltagelse i  
 
DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 
 
FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER  
AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER  
MEDALJERIDNING  
 
 
 
Alle ponyer fra ponyavlsforbund under  
Videncenter Landbrug – Hest, er velkommen til at deltage.  
-hvis pony og/eller ponyens mor og/eller far er kåret i et  
avlsforbund under Videncenter for landbrug.  
 
 
 
 
KVALIFIKATIONSSTÆVNER 2012  
D. 26. August Ikast (Fyn, Midt- og Sydjylland)  
D. 1. september Haslev (Sjælland)  
D. 15. september Hjallerup (Nordjylland)  
D. 30. september Randers (Midtjylland – indendørs)  
 
Spørgsmål ang. championater  
Louise Østgaard Larsen tlf: 26810833 efter kl. 16.00 - louise@oestgaard.dk  
Anette Nielsen tlf: 86853760/26733760 - an@sportspony.dk  
 
Sidste anmeldelsesfrister:  

1. August sidste tilmelding til d. 26. august og 1. september  

1. September sidste tilmelding til d. 15.  

18. September sidste tilmelding til d. 29. september  

4. Oktober sidste tilmelding til dressur semifinalerne  

11.Oktober sidste tilmelding til spring semifinalerne 

Se regelsættet for championaterne 2012 på www.sportspony.dk. 

 

 
HVILKE PONYER KAN DELTAGE?  
Alle kårede ponyer og/eller ponyer, hvor moderhoppen og/eller faderhingsten er kåret i et 
ponyavlsforbund under Videnscenter for landbrug, kan deltage i medaljeridning og championater. 
Championatet er åbent for alle 4-, 5- 6,- og 7-års ponyer, mens medaljeridning er åben for 5-års 
og ældre ponyer. Avlsklasserne er et tiltag, som giver 8-års og ældre ponyer mulighed for at blive 
kvalitetsbedømt, men ikke mulighed for at opnå R status.  
Du kan se, om din pony er DSP-avlet/kåret, hvis der indgår en af følgende betegnelser foran 
stambogsnumrene på din ponys papirer: SDH, SDS, SFR, SSR (hopper) eller SPH (hingste). Der 
kan derudover være tilføjet et E (elite) eller R (rideresultater) G, S, B (hhv. guld-, sølv- eller 
bronzemedalje) til ovenstående numre. Ejeren til den startende pony skal være medlem af DSP, 
Alternativt kan der indløses et gæstekort til 175,-. Konkurrence- eller målepas er ikke påbudt, men 
ponyen skal være vaccineret efter DRF´s gældende regler.  

http://www.sportspony.dk/


Der kræves ikke konkurrensepas eller måling, men championatsudvalget forbeholder sig ret til at 
måle kat III og II ponyer for at inddele i korrekt kategori. Ponyer over 148 cm deltager sammen 
med kat I  
 
SPECIELT FOR HOPPER  
DSP Hopper, der har opnået en gennemsnitskarakter på 7.0 i gangarter eller springstil ved 
deltagelse i Dansk Sportspony Avlschampionater tildeles automatisk et ”R”. Sportssudvalget 
sørger for registreringen.  
Hopper, der har opfostret et føl i deltagelsesåret stilles lidt lavere krav til opnåelse af ”R”. I dressur 
tildeles 1 points ekstra inden beregning af % for gangarter. I springning tildeles 1 ekstra stilpoint 
inden gennemsnit beregnes. Kravene til følhopper er således 6.8 i dressur og 6,67 i springning for 
at få tildelt ”R”.  
 
HVILKE RYTTERE KAN DELTAGE?  
Championaterne er åbne for alle ryttere, dog skal rytterens størrelse harmonere til ponyen. Der 
kræves ikke rytterlicens.  
Stævnerne afvikles med tilladelse fra Dansk Ride Forbund. Klasserne er ikke point- eller 
pønalitetsgivende  
Stævner i august/september afvikles udendørs og stævner i Randers og semi- og finaler afvikles 
indendørs. DSP forbeholder sig ret til at flytte stævner indendørs, såfremt vejret påkræver det.  
 
BEDØMMELSESMETODE i dressur  
Alle klasserne bedømmes i lighed med traditionelle dressurklasser, men derudover bliver der 
udfyldt et potentialeskema, for en gangartsdommer – i finalen både dressurdommer og 
gangartsdommer.  
Karaktergrupperne på potentialeskemaet er: 1) skridt, 2) trav, 3) galop, 4) ridelighed/manerer 

under arbejdet og 5) kapacitet. Disse 5 grupper bedømmes på en skala fra 1–10. Det er muligt at 

give halve point. Summen af disse ligges sammen med summen af karaktererne fra det 

obligatoriske program (kun for 5-, 6- og 7-års), hvorpå ekvipagens samlede resultat fremkommer 

(regnet i % med to decimaler). Resultatet for 4-års i kvalifikation og semifinale fremkommer ved at 

lægge resultaterne for de to gangartsdommere sammen.  

 

BEDØMMELSESMETODE i springning  
Der anvendes bedømmelsesmetode S3, idet kun ponyens, og ikke ekvipagens stil bedømmes.  
For ponyens stil bedømmes følgende karaktergrupper:  
1) Ponyens springteknik (herunder bascule og benteknik) samt 2) kapacitet og 3) ridelighed.  
Der gives karakterer fra 0-10; der kan anvendes decimaler. Fejl på banen under ridtet bedømmes 
således:  
Ulydighed 1. gang 1.0 strafpoint Ulydighed 2. gang 2.0 strafpoint Ulydighed 3. gang diskvalifikation 
Fald/styrt diskvalifikation Nedslag 0.5 strafpoint For hvert påbegyndt sekund som ridetiden  
overskrider fejlfri tid 0.5 strafpoint Overskridelse af maksimumtid diskvalifikation  
Slutpoint findes ved at trække strafpoint fra den opnåede stilkarakter. Hvis slutsummen er negativ, 
er ekvipagen diskvalificeret.  
Ved lige antal point til 1. pladsen afholdes omspringning med samme bedømmelsesmetode over 
de 6 første forhindringer i hovedspringningen (ikke forhøjede).  
Ved lige antal point til øvrige placeringer vil ekvipagen med flest antal point i 'sum af karakterer og 
gennemsnit' være bedst placeret. Står to eller flere fortsat lige, vil den (de) ekvipage(r) med højst 
pointantal i karaktergrupperne 1)-3) i nævnte orden være bedst placeret.  
 
 
 
 
 
KVALIFIKATIONSKLASSER I DRESSUR.  



Klasse 1: 4-års ponyer.  
Klassen afvikles som en gangartsbedømmelse med 2-3 ekvipager på banen ad gangen i ca. 7 
min. Ekvipagerne bedømmes, idet der gives karakterer for skridt, trav, galop, ridelighed/manerer 
under arbejdet og kapacitet. Der gives karakterer fra 0-10; der kan anvendes decimaler.  
Ved ligeplacering vil ekvipagen med flest point i 'kapacitet' være bedst placeret. Står to eller flere 
ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i 'ridelighed/manerer under arbejdet' være 
bedst placeret. Derefter er ekvipagerne ligeplacerede.  
Klasse 2: 5-års ponyer  
Ekvipagerne bedømmes i programmet LB1-B, derudover bedømmes gangarter, hvor der gives 
karakterer og placeres som beskrevet for 4-års ponyer.  
Klasse 3: 6-års ponyer  
Ekvipagerne bedømmes i programmet LA1-B, derudover bedømmes gangarter, hvor der gives 

karakterer og placeres som beskrevet for 4-års ponyer. 

Klasse 4: 7-års og Avlsklasse for 8 års og ældre ponyer  

Ekvipagerne bedømmes i programmet LA4-B, derudover bedømmes gangarter, hvor der gives 

karakterer og placeres som beskrevet for 4-års ponyer.  

KVALIFIKATIONSKLASSER I SPRINGNING  
Klasse 5: 4-års ponyer  
Klassen afvikles efter metode S3 for kat. I, II og III. Max. højden er 70-60-50 cm. og tempoet 250 
m/min.  
Klasse 6: 5-års ponyer  
Klassen afvikles efter metode S3 for kat. I, II og III. Max. højden er 90-80-70 cm. og tempoet 250 
m/min.  
Klasse 7: 6-års ponyer  
Klassen afvikles efter metode S3 for kat. I, II og III. Max. højden er 100–90-80 cm. og tempoet 250 
m/min.  
Klasse 8: 7-års og avlsklasse for 8 års og ældre ponyer  
Klassen afvikles efter metode S3 for kat. I, II og III. Max. højden er 100–190-80 cm. og tempoet 
300 m/min.  
 
Kvalifikation ved C-Stævner: Ponyerne kan desuden kvalificere sig til semifinalen i springning 
ved at vedlægge et resultatskema sammen med anmeldelsen. De skal have gået fejlfri i 
hovedrunden 2 gange. 5 års pony i LB, 6 års og 7 års ponyer i LA  
Kategorideling  
Hvis der er under 4 tilmeldte i en kategori vil kategorierne blive slået sammen. (ex 2 kat III og 4 kat 
II – vil blive én klasse – kat I som en klasse)  
 
FINALEN og SEMIFINALEN  
Semifinaler og finaler afholdes indendørs på Ikast Ridecenter den 19.-21. oktober i dressur og 27.-
28. oktober i springning 2012.  
Vinderne for henholdsvis kategori I, II og III, i hver klasse er automatisk startberettigede i 
semifinalen. Herudover er de på landsplan 20 bedste kat. I ponyer, de 12 bedste kat. II ponyer og 
de 7 bedste kat. III ponyer samt evt. ligeplacerede ekvipager kvalificerede til semifinalen.  
Sidste anmeldelsesfrist er den 4. oktober i dressur og 11. oktober i springning for alle 

kvalificerede. Listen over de kvalificerede ponyer offentliggøres på www.sportspony.dk 

umiddelbart efter sidste kvalifikationsstævne. Invitation kan hentes under blanketter på 

www.sportspony.dk Der afvikles opvarmningsklasser inden semifinalerne i både dressur og 

springning. Af hensyn til tidsplanen i dressur afvikles disse fredag. 

 

 
Semifinalen  



Semifinalen går i samme klasser og efter samme regler som kvalifikations-klasserne. De 12, 7 og 
4 bedst placerede samt evt. ligeplacerede ekvipager i semifinalen for henholdsvis kategori I, II og 
III går videre til finalen.  
 
Finalen – dressur  
For 4-års ponyer  
Ekvipagerne rider og bedømmes i programmet LC2-A – dog rider kat III og II på kort bane. 
(øvelse. 3 og 9 er trav med forøget skridt længde og ikke slangbue), der bedømmes desuden 
gangarter af de to dommere, hvor der gives karakterer med decimaler og der placeres som 
beskrevet for 4-års ponyer i kvalifikationen. Hvert pønalitetsskema og bedømmelsen af 
programmet vægter 33 %.  
For 5-års ponyer  
Ekvipagerne rider og bedømmes i programmet LA1-A for kat I og LA1B for kat III og II, der 
bedømmes desuden for 4-års ponyer i finalen.  
For 6-års ponyer  
Ekvipagerne rider og bedømmes i programmet LA3-A for kat I og LA4B for kat III og II, der 
bedømmes desuden for 4-års ponyer i finalen.  
For 7-års ponyer  
Ekvipagerne rider og bedømmes i programmet PRI for kat I og II og LA4B for kat III, der 
bedømmes desuden for 4-års ponyer i finalen.  
 
Finalen – springning  
For 4-års ponyer  
Klassen afvikles efter metode S3 for kat. I, II og III. Max. højden er 80-70-60 cm. og tempoet 250 
m/min.  
For 5-års ponyer  
Klassen afvikles efter metode S3 for kat. I, II og III. Max. højden er 100-90-80 cm. og tempoet 250 
m/min.  
For 6-års ponyer  
Klassen afvikles efter metode S3 for kat. I, II og III. Max. højden er 110-100-90 cm. og tempoet 
250 m/min.  
For 7-års ponyer  
Klassen afvikles efter metode S3 for kat. I, II og III. Max. højden er 110-100-90 cm. og tempoet 
250 m/min.  
 
MEDALJERIDNING  
Ved kvalifikationsstævnerne kan der rides medaljeridning i følgende klasser:  
Kl. 9. LB2-B Dressur - bronze  
Kl. 10. LA4-B Dressur – sølv  
Kl. 11. PRI-04 Dressur - guld  
Kl. 12. LB met. B1 Springning - bronze  
Kl. 13. MB met. B1 Springning – sølv 

Kl. 14. MA met. B1 Springning - guld  

For dressur gælder, at klassen skal rides til min. 60% af max. pointsum for at opnå medalje. I 
springning skal hovedspringningen gennemføres uden fejl.  
 
 
GENERELLE BESTEMMELSER  
Klasserne opdeles i kat. I, II og III ponyer. Er der mindre end seks ponyer tilmeldt i en kategori kan 
den slås sammen med en anden kategori.  
Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement for ponyer med seneste rettelser 
gældende. Det er muligt, at diskvalificere en ekvipage hvis dommeren og/eller Sportsudvalget ikke 
finder, at rytteren opfylder de før omtalte harmonikrav.  



Det er tilladt at udskifte rytter mellem kvalifikationsklassen og semifinalen. Under stævnene må 
ponyen kun rides af den rytter, hvormed den er tilmeldt. Ved uheld eller af hensyn til stævnets 
afvikling kan Sportsudvalget dog dispensere herfra.  
Ved samtlige klasser udleveres kopi af bedømmelsesskemaet som bevis til alle ryttere med 
resultaterne anført. Bedømmelsesresultaterne tilgår desuden DSP til brug i Avlsværdiberegninger.  
 
HVAD KOSTER DET AT DELTAGE?  
Championat/avlsklasse (kvalifikation): 200,- pr. klasse  
Championat (semifinale+ evt. finale): 375,- pr. klasse  
DSP - Medaljeridning: 120,- pr. klasse  
Medalje kan til DSP ponyer indløses mod betaling af 120,-  
Opstaldning pr dag(først til mølle): Boks:400,-  
Såfremt der til kvalifikationsstævnerne ønskes opstaldning fra dagen før, opkræves yderligere 
100, kr.   
Ponyens ejer skal være medlem af DSP for at ponyen kan deltage i medaljeridning (gæstekort kan 
indløses til 175,00 kr.). Der kan max. startes i to klasser dag pr. stævne.  
Deltagere til finalestævnet, der passerer Storebælt modtager 300,- i kørselsgodtgørelse.  
 
HVORDAN TILMELDER DU DIG TIL DSP’s CHAMPIONATER OG MEDALJERIDNING?  
Anmeldelsesadresse: Louise Østgaard Larsen  
Gravensgade 16,9320 Hjallerup  
Eller på mail til: ll@sportspony.dk – tlf: 26810833 (efter kl. 16)  
 
Anmeldelsen kan findes på www.sportspony.dk (under skemaer – anmeldelse avlschampionat. )  
Anmeldelsen skal være korrekt udfyldt ellers er DSP berettiget til at returnere anmeldelsen. 
Efteranmeldelser modtages til dobbelt anmeldelsesgebyr såfremt tidsplanen tillader det. 
Anmeldelser, som sendes pr. mail skal sendes som vedhæftet Word-fil.  
Betaling herfor kan indsættes på Championatsudvalgets konto 9044-0000470449- Start med 
angivelse af ekvipagens navne.  
Program kan ses på www.sportspony.dk senest 7 dage før stævnerne. Ved finalestævnerne vil 

der blive tilsendt et program, til de ved anmeldelsesfristen tilmeldte ryttere. Starttider kan ses på 

www.sportspony.dk  senest torsdag kl. 18.00 før stævnerne. 

http://www.sportspony.dk/
http://www.sportspony.dk/
http://www.sportspony.dk/

