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Regelsæt for 
Dansk Sportspony  

Avlschampionater 2012 
 

STÆVNER 2012 

 

26. august (Fyn, Midt og Sydjylland) 

1. september Haslev (Sjælland) 

15. september Hjallerup (Nordjylland) 

  30. September Randers (Midtjylland) 

  19-21. oktober (semi- og finaler i dressur) 

27.-28. oktober (semi- og finaler i springning) 

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 

 

 

Championatet er åbent for alle 4-, 5-, 6 og 7-års ponyer, mens medaljeridning er åben for 5-års og 

ældre ponyer.  8-års og ældre ponyer har mulighed for at blive kvalitetsbedømt, men kun de 4-7 års 

kan kvalificerer sig til semifinale og finalestævnet. De ældre ponyer bedømmes efter samme 

bedømmelsesmetode som for 4-, 5-, 6- og 7- års, men der vil ikke blive afholdt semifinale og finale 

og de kan ikke få R status tilføjet deres kårings nr. 

Alle ponyer fra avlsforbund under videnscenter for landbrug – Hest kan deltage – hvis pony og/eller 

ponyens mor og/eller far er kåret i forbundet. 

Der afvikles kvalifikations klasser i perioden 26. august - 29. september 2012. Finalestævnet 

afvikles den 19.-21. oktober og 27.-28. oktober 2012 på Ikast Ridecenter. Der vil være mulighed for 

opvarmningsklasser – disse kan afvikles om fredagen i dressur og lørdag i springning. 

Semifinalerne i dressur afvikles lørdag og finalerne søndag. Med ret til ændringer forbeholdes. 

 

HVILKE PONYER KAN DELTAGE? 

Alle kårede ponyer og/eller ponyer, hvor moderhoppen og/eller faderhingsten er kåret/registreret i 

et avlsforbund under videnscenter for landbrug - Hest, kan deltage i medaljeridning og 

championater. 

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), R (rideresultater) eller G, S, B (hhv. guld-, sølv- eller 

bronzemedalje) til ovenstående numre. Hvis din pony er født ind i et andet avlsforbund, kan du 

undersøge hos det pågældende avlsforbund, hvad der gør sig gældende, i det avlsforbund. 

 

HVILKE RYTTERE KAN DELTAGE?  
Championaterne er åbne for alle ryttere, dog skal rytterens størrelse harmonere til ponyen. Der er 

ikke krav om rytterlicens. Det er muligt, at diskvalificere en ekvipage hvis dommeren, TD og/eller 

Sportsudvalget ikke finder, at rytteren opfylder omtalte harmonikrav. 

Det er tilladt at udskifte rytter mellem kvalifikationsklassen og semifinalen. Under finalestævnet må 

ponyen kun rides af den rytter, hvormed den er tilmeldt. Ved uheld eller af hensyn til stævnets 

tidsmæssige afvikling kan Sportsudvalget dog dispensere herfra.  
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Stævnerne afvikles med tilladelse fra Dansk Ride Forbund. Klasserne er ikke point- eller 

pønalitetsgivende. Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement for ponyer med 

seneste rettelser gældende. For alle ryttere der færdes til hest/pony kræves der fastspændt godkendt 

hjelm og i springning desuden godkendt sikkerhedsvest for dem hvor reglementet påkræver det.  

 

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”. Sportsudvalget sørger 

for at give Videnscenteret de nødvendige oplysninger. Hesteejer kan efterfølgende mod betaling 

rekvirere label til ponyens pas hos DSP´s kasserer. Yderligere information herom vil fremgå af 

DSP´s hjemmeside www.sportspony.dk efter finalestævnet. Du kan under stævnerne udfylde en 

blanket der udleveres i sekretariatet mod betaling af 50,- - så vil R label sendes til ejerens adresse så 

snart de forelægger kassereren. 

Til hopper, der har opfostret et føl i deltagelsesåret stilles lidt lavere krav til opnåelse af ”R”, idet 

der tildeles 1 points ekstra i dressur (inden beregning af % for gangarter) samt et ekstra stilpoint i 

springning (tildeles inden gennemsnit beregnes). Kravene til følhopper er således 6.8 i dressur og 

6.67 i springning for at få tildelt ”R”. Husk at angive det på anmeldelsen, hvis hoppen har opfostret 

føl i indeværende år.  

 

GENERELLE BESTEMMELSER  

Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement for ponyer med seneste rettelser 

gældende.  

Klasserne opdeles i kat. I, II og III ponyer. Er der mindre end 4 ponyer tilmeldt i en kategori kan 

den slås sammen med en anden kategori. 

 

Det er ikke tilladt at have andre end den på startlisten angivne rytter på hesten under stævnerne med 

mindre der er særlige tilfælde/af hensyn til programmets afvikling. Der skal i disse tilfælde gives 

tilladelse af Sportsudvalget. Overtrædelse medfører diskvalifikation. 

Det er tilladt at udskifte rytter mellem kvalifikationsklassen og semifinalen, men ikke mellem 

semifinale og finale. Ved uheld kan Sportsudvalget dog dispensere herfra.  

 

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. 

De 12, 7 og 4 bedst placerede samt evt. ligeplacerede ekvipager i semifinalen for henholdsvis 

kategori I, II og III går videre til finalen. Der suppleres op ved forfald til finaleklasserne indtil 3 

timer før klassens programsatte start i forhold til placeringsrækkefølgen i semifinalen. 

 

Oversigt over kvalificerede ponyer vil blive offentliggjort på Dansk Sports Ponyavls hjemmeside i 

ugen efter sidste kvalifikationsstævne. Proportioner kan ses på www. sportspony.dk under 

blanketter. Hvis de kvalificerede ekvipager ikke har tilmeldt sig semifinalen rettidigt, dvs. ved 

anmeldelsesfristens udløb, har Sportsudvalget ret til at invitere de ”næste på listen” med til 

semifinalen. Dette gælder også hvis de kvalificerede til finalen ikke ønsker at deltage. 

Sportsudvalget skal dog så hurtigt det er muligt, informerer den/de pågældende ryttere. 

Der modtages kun efteranmeldelser til finalestævnet (fra kvalificerede ponyer), hvis der endnu ikke 

er fyldt op.  

 

Ved samtlige klasser udleveres kopi af bedømmelsesskemaet som bevis til alle ryttere med 

resultaterne anført. Bedømmelsesresultaterne tilgår desuden DSP til brug i Avlsværdiberegninger.  

 

http://www.sportspony.dk/
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Dansk Sportspony Avlschampionater i dressur 

 
BEDØMMELSESMETODE i dressur – kvalifikation og semifinale 

5 års, 6 års og 7 års samt 4 års i finalen bedømmes i lighed med traditionelle dressurklasser, men 

derudover bliver der udfyldt et potentialeskema fra både gangarts- og dressurdommer. I 4 års 

kvalifikation og semifinale rides der efter gangartsdommerens anvisninger og der bedømmes efter 

potentialeskema fra både gangarts- og dressurdommer eller 2 gangartsdommere.  

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 

point med decimaler. Summen af disse lægges sammen med summen af karaktererne fra det 

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

(regnet i % med to decimaler). Resultatet for 4-års fremkommer ved at beregne resultaterne for de 

to gangartsdommere sammenlagt. 

 

DOMMERE 

Til bedømmelse i alle klasser, skal der være en dressurdommer (minimum C-dommer), placeret ved 

bogstav C og en gangartsdommer, som placeres på langsiden. I 4-års klassen skal de to dommere stå 

hver for sig. 

 

KVALIFIKATIONSKLASSER I DRESSUR. 

  

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. 

  

5-års ponyer 

Ekvipagerne bedømmes i programmet LB1-B, derudover bedømmes gangarter, hvor der gives 

karakterer og placeres som beskrevet for 4-års ponyer. 

  

6-års ponyer 
Ekvipagerne bedømmes i programmet LA1-B, derudover bedømmes gangarter, hvor der gives 

karakterer og placeres som beskrevet for 4-års ponyer. 

 

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

karakterer og placeres som beskrevet for 4-års ponyer. 

 

SEMIFINALEN 

Semifinalen går i samme klasser og efter samme regler som kvalifikations-klasserne.   

 

BEDØMMELSESMETODE i dressur  - Finale 

Alle klasserne bedømmes i lighed med traditionelle dressurklasser, men bliver der udover bedømt af 

begge dommere efter et potentialeskema – disse er identiske med de skemaer der benyttes af 

gangartsdommeren til kvalifikationsstævnerne. Hvert pønalitetsskema og bedømmelsen af 

programmet vægter 33 %. De to dommere må ikke være placeret samme sted.  
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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 

decimaler. Summen af disse 3 lægges sammen med summen af karaktererne fra semifinalen, hvorpå 

ekvipagens samlede resultat fremkommer (regnet i % med to decimaler). Ved ligeplacering vil 

ekvipagen med flest point i 'kapacitet' fra finalen være bedst placeret. Står to eller flere ekvipager 

fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i 'ridelighed/manerer under arbejdet' fra finalen være bedst 

placeret. Derefter er ekvipagerne ligeplacerede. 

  

 

 

DOMMERE 

Til bedømmelse i alle 4 klasser, vil der være minimum to dommere som er placeret forskellige 

steder eks. C og E. Dommerne vil efter hvert ridt offentliggøre pointene og komme med 

kommentarer om ridtet. 

 

DRESSURDOMMERNE BEDØMMER PONYEN UD FRA DRF`s MÅL OG GENERELLE 

PRINCIPPER FOR DRESSUR: 

 Frihed og takt i bevægelserne. 

 Harmoni, lethed i bevægelserne, frihed ved forbenenes bevægelse 

sammenholdt med en indundergriben af bagbenene, der stammer fra et 

energisk fremadgående afskub. 

 Accepten af bidet uden spændinger eller modstand. 

 Hesten udstråler, at det der bliver forlangt sker i perfekt selvbalance. 

 Tillidsfuld og lydhør underlægger hesten sig villigt til rytterens hjælper og 

forbliver ligeudrettet i de øvelser hvor dette forlanges eller korrekt bøjet i de 

øvelser hvor dette forlanges. 

 Skridten er firtaktet, løsgjort og uden modstand. Traven er rentaktet 

diagonal løsgjort, smidig, og aktiv. Galoppen er tretaktet, samlet i forhold til 

klassens krav, let og i balance. 

 Bagparten hænger aldrig uaktivt, men reagerer på den mindste drift fra 

rytteren i en aktiv fremadgående bevægelse igennem hele kroppen. 

 Hesten skal reagere opmærksomt på rytterens hjælper og være 

eftergivende, fri for en hver modstand og adlyde sin rytter villigt og uden 

tøven til de forskellige signaler rytteren måtte give, med en præcision der 

understreger at hesten er i balance både fysisk såvel som mentalt. 

 Igennem hele programmet skal hesten være til bidet. Dette betyder at 

nakken på hesten skal være rejst i en grad der passer til det 

uddannelsesmæssige stade, der forlanges af hesten og den samlingsgrad 

øvelsen forlanger, alle øvelser kræver at der er en let kontakt med hestens 

mund. Hestens hoved skal altid holdes i en rolig position, og som hovedregel 

altid foran den vertikale linie, med punktet mellem ørene som det højeste 

punkt på hesten, og aldrig i modstand mod rytterens hånd. 

 Bæring og afskub vises i trav og galop og er resultatet af korrekt 

uddannelse. Når en hest bevæger sig korrekt; taktfast og med afskub og i 

selvbalance. Den samme rytme skal bibeholdes igennem alle øvelserne i 

programmet. 

 

FINALEKLASSER i dressur 

4-års ponyer  
Ekvipagerne rider programmet LC2-A for kat I og for kat III og II rides LC2A på bane B- 

overgangen i øvelse 13 skal være mellem X og D. Der gives karakterer og placeres som beskrevet 
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ovenfor. Når programmet gennemrides skal der vises trav med forøget skridtlængde i øvelse 3 og 9 

i stedet for slangebue – ponyen skal ligeudrettes ad langsiden. 

 

5-års ponyer  
Ekvipagerne rider programmet LA1-A for kat I og LA1B for kat III og II, hvor der gives karakterer 

og placeres som beskrevet ovenfor. 

 

6-års ponyer  
Ekvipagerne rider programmet LA3-A for kat I og LA4B, hvor der gives karakterer og placeres som 

beskrevet ovenfor. 

 

7-års ponyer  
Ekvipagerne rider programmet PRI for kat I og II og LA4B for kat III, hvor der gives karakterer og 

placeres som beskrevet ovenfor. 

 

SPECIELT FOR DRESSUR: 

 Bandager, gamacher og klokker er ikke tilladt i championatsklasserne. 

 Optømning i alle klasser er på trense med to- eller tredelt bid (alm. ring- eller muffebid). 

 I 4 års klasserne er det tilladt at ride med enten pisk (max. 110 cm incl. snert.) eller sporer 

(max. 1,5 cm.), men ikke begge dele og meget gerne helt uden. 5, 6 og 7 års skal ride med 

sporer (max. 1,5 cm) 

 Det er ved stævnerne ikke tilladt at benytte hjælpetøjler, hverken på opvarmningsbanen eller 

konkurrencebanen. 

 Alle ryttere der færdes til pony/hest skal benytte fastspændt og godkendt ridehjelm. 

 

Dansk Sportspony Avlschampionater i springning 
 

KVALIFIKATIONSKLASSER I SPRINGNING 

 

 Klasse Metode Tempo 

4-års ponyer 70-60-50 cm. S3 250 m/min. 

5-års ponyer 90-80-70 cm. S3 250 m/min. 

6-års ponyer 100-90-80 cm. S3 250 m/min. 

7-års ponyer 100-90-80 cm. S3 250 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 

 

FINALESTÆVNET 
 

 

Opvarmningsklasser 

 Klasse Metode Tempo 

4-års og ældre ponyer LC  

80-70-60 cm. 

B0 250 m/min. 

5-års, 6 års og 7 års 

ponyer 

LB 

90-80-70 cm. 

B0 250 m/min. 

6 års og 7 års ponyer LA 

100-90-80 cm. 

B0 250 m/min. 
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Semifinaleklasser  

 Klasse Metode Tempo 

4-års ponyer 70-60-50 cm. S3 250 m/min. 

5-års ponyer 90-80-70 cm. S3 250 m/min. 

6-års ponyer 100-90-80 cm. S3 250 m/min. 

7-års ponyer 100-90-80 cm. S3 250 m/min. 

 

Finaleklasser  

 Klasse Metode Tempo 

4-års ponyer 80-70-60 cm. S3 250 m/min. 

5-års ponyer 100-90-80 cm. S3 250 m/min. 

6-års ponyer 110-100-90 cm. S3 250 m/min. 

7-års ponyer 110-100-90 cm. S3 250 m/min. 

 

BEDØMMELSESMETODE i springning  

Der anvendes bedømmelsesmetode S3, idet kun ponyens, og ikke ekvipagens stil bedømmes. 

For ponyens stil bedømmes følgende karaktergrupper: 

 

1) Ponyens springteknik  

Ponyens springteknik bedømmes fra afsættet og til landingen efter springet. Der lægges specielt 

vægt på følgende elementer 

 

 Bascule  

 Halshvælving/strækning fra manken frem og ned 

 Hvælving af ryggen 

 Korrekt springkurve 

 Rationel sikker springhøjde i forhold til forhindringshøjde 

 

 Benteknik 

 Ensartet benvinkling af såvel for- som bagben 

 Hurtighed, ”svar” ved fejl eller berøring 

 Bagpartens indundergriben, lukning af bagben og hurtighed ved afspring 

 Forpart: skulderfrihed og vinkling af overarm og pibe 

 

2) Kapacitet  

 Ponyens kapacitet til større opgaver 

 

3) Ridelighed. 

 Ponyens ridelighed og galop bedømmes fortrinsvis mellem forhindringerne. Der lægges specielt 

 vægt på følgende elementer: 

  

 Ridelighed 

 Villighed, opmærksomhed, spændstighed 

 Flydende grundtempo, regelmæssighed og harmoni med naturlig balance 

 Accept af bid uden modstand 

 Regulerbar med reaktion på fremdrift, halve parader, anholdning og i øvrigt let på tøjlen 

 Vendinger i ret galop og til udvendige tøjle, dog stillet indad 

 Korrekt afspringssted til forhindringen, eventuelt ved let regulering 

 

 Smidighed og elasticitet 

 Lethed, frihed og eftergivenhed 

 Løsgjort i ryg og lænd 
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 Rummelig, energisk, rund og springende galop i naturlig balance 

 Indundergribende bagpart 

 

 

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). Der udfyldes et nyt 

bedømmelsesskema med tydelig angivelse af ”Omspringning”. 

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. 

Ved samtlige klasser udleveres kopi af bedømmelsesskemaet som bevis til alle ryttere med 

resultaterne anført. Championatsudvalget henstiller til dommerne at skrive bemærkningerne på 

skemaerne. Bedømmelsesresultaterne tilgår desuden DSP til brug i Avlsværdiberegninger. 

 

BEDØMMELSEMETODE i springning ved finalestævnet 

Semifinale 

Bedømmelsen foregår som ved kvalifikationsstævnerne og med én dommer. 

 

Finalen 

Bedømmelsen foregår som ved kvalifikationsstævnerne, dog med to dommere. De to dommere kan 

være placeret sammen. Det endelige resultat findes ved at lægge resultatet i lørdagens semifinale 

sammen med resultatet i søndagens finale, idet semifinalen vægter med en tredjedel og finalen med 

to tredjedele.  

Dommerne vil efter hvert ridt offentliggøre pointene og komme med kommentarer om ridtet. 

 

SPECIELT FOR SPRINGNING 

 Hvor intet andet er anført er Dansk Ride Forbunds reglement med senest rettelser gældende 

 Optømning i alle klasser er trense med to- eller tredelt bid (alm. ring- eller muffebid).  

 Det er ved stævnerne ikke tilladt at benytte hjælpetøjler bortset fra ringmartingal, hverken på 

opvarmningsbanen eller på konkurrencebanen 

 Bagbensgamacher: Lange bagbens gamacher er ikke tilladte ved alle stævner (der må rides 

med strygeklapper). Såkaldte ”tunge gamacher” er ligeledes ikke tilladte. Max. vægte pr. par 

(2 stk.) er 0.4 kilo, jævnt fordelt på begge gamacher. Gamacherne må ligeledes ikke 

indeholde anordninger af nogen art, som efter TD´s vurdering eller sportsudvalget kan have 

påvirket hestens springpræstation. Stikprøvekontrol kan finde sted efter gennemført ridt. 

 I kvalifikationsklasserne for 4-års heste er det tilladt, At ride på banen i 1 minut og springe 

spring nr. 1 én gang 

 Ponyen må under stævnet kun rides af den anmeldte rytter, dog må ponyer der startes i 

springning skridtes af hestepasser.(Obs. DRFs gældende regler i forhold til hjelm og vest)  

 
DOTERINGER OG PRÆMIER 
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Ved kvalifikationsklasserne overrækkes rosetter samt eventuelle ærespræmier til de placerede 

ekvipager i henhold til Dansk Ride Forbunds reglement. 

I finalestævnet opvarmningsklasser og semifinaler overrækkes rosetter. Der gives ikke doteringer i 

disse klasser. Antal placerede i finalen i henhold til antal startende i finalen jfr. Dansk Ride 

Forbunds reglement. Til de placerede er der rosetter, ærespræmier og doteringer. I finaleklasserne 

uddeles desuden staldplaketter samt diplomer til opdrættere og ejere til alle startende.  

 

PRÆMIEOVERRÆKKELSER 

Kvalifikationsstævner og semifinaler: 

Dressur: Til fods, reglementeret påklædt foran sekretariatet umiddelbart efter klassens afvikling. 

Springning: Til hest, reglementeret påklædt foran dommertårnet umiddelbart efter klassens 

afvikling. 

 

Finaler: 

Dressur: Til hest, reglementeret påklædt umiddelbart efter årgangens afvikling. De placerede 

møder i opvarmningshallen for pålægning af dækken og påsætning af sløjfer. Ejere og opdrættere 

mødes med ekvipagerne på konkurrencebanen. De øvrige deltagere møder efterfølgende på 

konkurrencebanen reglementeret påklædt til uddeling af diplomer. Diplomerne til opdrætterne og 

ejere uddeles til rytteren, hvis ikke opdrætteren/ ejer eller en repræsentant er til stede. De bliver ikke 

sendt til opdrætteren/ejeren. 

Springning: Til hest, reglementeret påklædt efter springningens afvikling. De placerede mødes i 

opvarmningshallen for pålægning af dækken og påsætning af sløjfer. Ejere og opdrættere mødes 

med ekvipagerne på konkurrencebanen. De øvrige deltagere møder efterfølgende på 

konkurrencebanen reglementeret påklædt til uddeling af diplomer. Diplomerne til opdrætterne og 

ejere uddeles til rytteren, hvis ikke opdrætteren/ ejer eller en repræsentant er til stede. De bliver ikke 

sendt til opdrætteren/ejeren. 

 

Dansk Sportspony Avlsklasser i dressur og springning 
 
Avlsklasserne er et tiltag, som giver 8-års og ældre ponyer mulighed for at blive kvalitetsbedømt. 

Klasserne afvikles ved kvalifikationsstævnerne til Dansk Sportspony Avlschampionater og 

bedømmes efter samme bedømmelsesmetoder som championatsklasserne, men der vil ikke blive 

afholdt semifinale og finale. Avlsklasserne afvikles i følgende klasser og de kan ikke få R status 

tilføjet deres kårings nr.: 

Ved kvalifikationsstævnerne går de 8 års og ældre den samme klasse som de 7 års ponyer der 

deltager i championatet. 

 

Dressur LA4-B 

Springning MB metode B1 (tempo 250 m/min.) 

 

Dansk Sportspony Medaljeridning i dressur og springning 
 

Der kan rides til medalje i tilknytning til et DSP-arrangement eller ved et C-eller B-stævne 

arrangeret af en rideklub organiseret under DRF. Der kan erhverves medalje i disciplinerne dressur, 

spring, military og kørsel. Ved medaljeridning til DSP-arrangementer dispenseres der, for den af 

DRF fastsatte aldersgrænse for ponyryttere. Bedømmelsen skal ske af en autoriseret dommer under 

Dansk Ride Forbund. Dansk Ride Forbunds reglement er gældende, hvor intet andet er anført. 

Ved kvalifikationsstævnerne kan der rides medaljeridning i følgende klasser: 

 

LB2-B  Dressur - bronze 

LA4-B Dressur – sølv (For kat III Guld) 
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PRI-04 Dressur - guld 

LB met. B1 Springning - bronze 

MB met. B1 Springning - sølv 

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 (ved metode B4 2. fase) gennemføres uden fejl. I military skal 

klassen gennemføres med max. 20 strafpoints på etape D. Ponyens ejer skal være medlem af DSP 

for at ponyen kan deltage i medaljeridning (gæstekort kan indløses til 175,00 kr. for hele sæsonen 

2012).  Der kan max. startes i to klasser dag pr. stævne.  

Kravene til de enkelte medaljer: 

 

 Dressur Springning Military 

Bronze Sværhedsgrad 1 

LB1, LB2, LB3 

Sværhedsgrad 1 og 2 

LB, LA 

Sværhedsgrad 0 

CNCP70 

Sølv Sværhedsgrad 2 og 3 

LA1, LA2, LA3, LA4, 

LA3, LA4 

Sværhedsgrad 3 

MB 

Sværhedsgrad 1 

CNCP80 

Guld Sværhedsgrad 4,5 og 6 

LA5, LA6, PRI, PRT, 

PRM* 

Sværhedsgrad 4,5 og 6 

MA, SB, SA 

Sværhedsgrad 3 

CNCP90 

   *For kat. III dog kun LA4 (sværhedsgrad 3) 

 

Der kan ved DSP´s arrangementer købes medaljer ved forevisning af en kritik eller resultatskema. 

Dokumentation for de opnåede resultater (kritikker/resultatudskrift) samt et notat om ponyen samt 

hvilke medaljer kan også sendes til: 

 

Kasserer Hans Hedemand 

Birkum Mosevej 1 

5220 Odense SØ 

(65972666 

E-mail:hh@sportspony.dk 

 

vedlagt en check på 120,- pr. medalje. Pengene kan ligeledes indsættes på foreningens konto 9102-

4560679039 med tydelig angivelse af navn på pony og rytter.   

 

HVAD KOSTER DET AT DELTAGE? 

Championat/avlsklasse (kvalifikation):  200,- pr. klasse 

Championat (semifinale+ evt. finale):   375,-  pr. klasse 

Medaljeridning:   120,-  pr. klasse  

Medaljen kan indløses mod betaling af 120,- 

 

Opstaldning (først til mølle): 

Boks:    400,- 

 

Såfremt der til stævnerne ønskes opstaldning fra dagen før, opkræves yderligere 100 

 

Ponyens ejer skal være medlem af DSP for at ponyen kan deltage i medaljeridning (gæstekort kan 

indløses til 175,00 kr. for hele sæsonen 2011).  Der kan max. startes i to klasser pr. stævne.  

 

Deltagere til finalestævnet, der passerer Storebælt modtager 300,- i kørselsgodtgørelse. Disse er 

rytterne selv ansvarlige for at hente i sekretariatet under stævnet. De eftersendes ikke. 

mailto:hh@sportspony.dk
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HVORDAN TILMELDER DU DIG? 

Anmeldelse sendes til  

 

Louise Østgaard Larsen 

Gravensgade 16 

9320 Hjallerup 

 26810833(efter kl. 16.00) 

louise@oestgaard.dk 

 

Anmeldelsen kan findes på www.sportspony.dk (under skemaer – anmeldelse avlschampionat.)  

Anmeldelsen skal være korrekt udfyldt, ligesom afstamnings-oplysninger, avler og ejer (inkl. 

adresser) også skal være udfyldt, ellers er DSP berettiget til at returnere anmeldelsen. 

Efteranmeldelser modtages kun såfremt tidsplanen tillader det. Anmeldelser, som sendes pr. mail 

skal sendes som vedhæftet Word-fil. Betaling herfor kan indsættes på Sportsudvalgets konto 9044-

0000470449 med tydelig angivelse af ekvipagens navne – Start med at skrive 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. Sidste frameldings frist er onsdag før 

stævnet kl. 20.00. Obs der bliver ikke ændret program/starttider ved hver ændring – hvis du 

eksempelvis efteranmelder i ugen op til stævnet, vil det først komme på hjemmesiden, når 

starttiderne kommer på.  

Ponyer der er registreret som konkurrencepony under DRF, vil stå opført med de oplysninger der er 

givet til DRF. Dem har sportsudvalget ingen mulighed for at korrigere i. Hvis din pony ex. ikke er 

målt, vil stå opført som kat 0. 

 

 

 

 

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

