Fjordhesten Danmark - DM reglement
BLÅ skrift = om formulering, ingen ændringer.
RØD skrift = ændring/ tilføjelse.
Tekst med streg over slettes.
Gældende fra 01.01.2019
1. Formål
Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt
om fjordhestens evner inden for de forskellige discipliner, samt at vise der kan arbejdes seriøst med
fjordhesten frem mod langsigtede mål som f.eks. et Danmarksmesterskab. DM ligger også til grund
for andre store mesterskaber som Nordiske Mesterskaber og Europamesterskaber. Endvidere er
der en meget stor PR værdi i DM, alle ved hvad et DM er (det er ganske enkelt konkurrencer for de
bedste i Danmark inden for en bestemt sportsgren).
2. Danmarksmesterskab (DM)
Der kan afvikles DM i følgende fire discipliner:
Dressur
Spring
Kørsel (dressur, maraton og forhindring)
Allround (dressur, spring, dressurkørsel, forhindring)

Junior og Senior
Junior og Senior
1-spand og 2-spand
Går på hesten

Stævnet der afholdes i henhold til FSR, afvikles over minimum to dage (evt. tre dage).

3. Hvem kan deltage
Kun danske statsborgere kan placeres i DM.
For at deltage i konkurrencen skal ryttere og kuske være medlem af Fjordhesten Danmark.
En junior rytter kan ikke både starte i junior- og senior-DM.
En rytter/kusk kan kun deltage med én hest i allround-mesterskabet.
En rytter/kusk kan kun starte én gang i hver disciplins finale.
4. Hestene
For at kunne deltage i DM skal hesten være min 6 år. Den skal være optaget i vor stambogs
hovedafsnit, dvs. have mindst tre generations anerkendt afstamning.
En hest kan kun starte 1 gang i hver disciplin, dvs. ikke både junior og senior.
5. Propositioner
Foromtale af stævnet sker på Fjordhesten Danmarks hjemmeside, www.fjordhest.dk, hvor også
propositioner offentliggøres samt på Fjordhesten Danmark sports Facebook side. Tilmelding via
DRF GO.
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Et DM består af følgende:
Dressur junior
1 afd. LA1B
2 afd. LA2B
Dressur senior
1 afd. LA4A
2 afd. LA6A
Spring junior
1 afd. 80 cm
1 afd. 80 cm
2 afd. 85 cm
2 afd. 85 cm forkortet bane
Omspringning 85 cm forkortet bane
Spring junior (DM
1 afd. 80 cm
hvor der rides flere
2 afd. 80 cm
mesterskaber)
Omspringning 85 cm
Spring senior
1 afd. 85 cm
1 afd. 85 cm
2 afd. 90 cm
2 afd. 90 cm forkortet bane
Omspringning 90 cm forkortet bane
Spring senior
1 afd. 85 cm
(DM hvor der rides
2 afd. 85 cm
flere mesterskaber)
Omspringning 90 cm
Kørsel 1-spand
Standby
(Standby)
Kørsel 2-spand
Standby
(Standby)
Allround 1-spand 1 afd. LB3A dressur
(hver år)
2 afd. Spring 75 cm uden kombinationer met. B3
3 afd. Dressurkørsel 7A
4 afd. Forhindringskørse let+ 20 cm
I spring, dressur og allround deltager alle i samtlige runder.
Der skal i allround være minimum 7 tilmeldte ekvipager i en klasse for at den gennemføres.
Der skal i spring og dressur være minimum 4 tilmeldte ekvipager i en klasse for at den
gennemføres.

6. Opstaldning
Det er obligatoriske at alle mesterskabs heste skal blive på pladsen fra dyrelægetjek til hestens
sidste klasse er afsluttet.
7. Dyrlæge og doping kontrol
Der er krav til, at inden stævnets første mesterskabsklasse starter, skal alle DM heste have været i
dyrlægetjek. Der kan blive udtaget op til 3 tilfældige til dopingtest hver år.

8. Anmeldelse
Tilmelding på DRF GO, i bemærkninger skal der noteres rytterens medlemsnr.
Anmeldelsestidspunkt og gebyr for deltagelse skal fremgå af stævnepropositionerne.
Der kan ikke efteranmeldes til DM.
9. Kvalifikation og udklasning
Man kan ikke udklasses af DM. Alle klasser er åbne for kvalificerede ekvipager.
Kvalifikationsperioden omfatter det indeværende og de 2 forudgående stævneår. Kun resultater
opnået i denne periode påvirker ekvipagens aktuelle status.
I 2019 er kvalifikationsperioden således: 2017 – 2018 – 2019
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Dressur:
Juniorer 63 % i LA2B til to forskellige stævner
Seniorer 63 % i LA6A til to forskellige stævner.
Springning:
Junior max 4 fejl i min. 85cm til to forskellige stævner
Senior max 4 fejl i min. 90cm til to forskellige stævner.
Bemærk der er forskellige krav til hvilken metode der rides i før de tæller som godkendt
kvalifikation.
A, B1, B2, B3, B0, B5 og B6: Max 4 fejl hovedrunde = godkendt kvalifikation
B12: Max 4 fejl i første hovedrunde = godkendt kvalifikation
B4 og B7: Man skal både gennemføre fase 1+2 og samlet slutte med max 4 fejl = godkendt
kvalifikation
S metoder: Den samlede stilkarakter (efter fradrag) skal være minimum 8,0 og der må have
været max 4 fejl på forhindringerne/ tid = godkendt kvalifikation.
Allround:
Man skal kvalificere sig i to discipliner: én ridedisciplin og én køredisciplin.
Kvalifikationen går på hesten.
Krav i disciplinerne:
Dressurridning: 63% i LB3 A eller B
Dressurkørsel: max 70 strafpoint i program 7A Spring: max 4 fejl i højden 75 cm
Forhindringskørsel: max 2 bolde i +20.
Kvalificering:
Kan ske ved stævner under DRF (R til A-stævner) undtaget E stævner.
Der skal bruges godkendte dommere og banebyggere, før det tæller som gyldig kval.
Det er rytterens eget ansvar at sikre sig dokumentation på kvalifikationen. Højde og
dressurprogram skal fremgå af dokumentationen.
Dokumentationen skal vedlægges passet til stikprøvekontrol, som foretages af TDér
Dokumentation for dressur og springresultater skal være en kopi af DRF live resultatliste.
Dokumentation for dressur/forhindringskørsels (allround) resultatliste.

10. Stævneprogram
Stævneprogrammet offentliggøres på www.fjordhest.dk mindst en uge før stævnet afvikles.
Programmet skal indeholde oplysninger om, hvem der deltager og hvornår klasserne starter. DRF
Live system skal anvendes til starttider samt resultater under stævnet.

11. Præmiering
I første afdeling præmieres der med Fjordhesten Danmarks sportsrosetter.
I DM præmieres således:
Nr. 1
DM roset, medalje, pokal og dækken.
Nr. 2
DM roset, medalje og pokal.
Nr. 3
DM roset, medalje og pokal.
Øvrige plac.
Roset i gul/sort/hvid.
Der er fuld medaljesæt i alle klasser.
2 dags stævner bør planlægges sådan, at DM præmieoverrækkelsen finder sted om
eftermiddagen på sidste stævnedag.
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12. Dressur
Der rides efter DRF´s gældende dressurprogrammer.
Programmet bedømmes af min. tre dommere på minimum C-dommerniveau.
Resultatet fra dommerene lægges sammen, og den samlede procentsats skal beregnes på
baggrund heraf. Dette gøres separat for de to runder.
Det endelige resultat findes ved at sammenlægge resultaterne (i % m. 3 decimaler) fra de to
runder. Ved ligeplacering er resultatet fra 2. runde afgørende. Alle er startberettigede i 2. afdeling.
Ingen rytter må dog starte mere end 1 hest i 2. afdeling af mesterskabet. Ryttere, der deltager på
mere end 1 hest i 1. afdeling, kan frit vælge, hvilken hest, de ønsker at starte i 2. afdeling. Der skal
meldes til start senest 2 timer efter afslutningen af første afdeling.
Arrangøren afgør startrækkefølgen for 1. afdeling. (Hvor lodtrækning er muligt, bør dette gøres).
2. afdeling afgør arrangøren rækkefølgen, her skal start rækkefølgen være tilfældig. Ved mere end
15 starter bliver 2. afdeling delt op i A og B finale. De 10 bedste går i A finalen og de øvrige går i B
finalen.
Ekvipagernes opnåede procenter fra 1. og 2. afdeling sammenlægges med 3 decimaler. Det
samlede resultat af mesterskabet beregnes således: De opnåede procenter (med 3 decimaler) fra
1. og 2. afd. sammenlægges og benævnes herefter ekvipagens point. Danmarksmester er den
rytter, der sammenlagt i 1., og 2. afd./A-finale har opnået flest point. Ved lige antal point vil rytteren
med de højeste procenter i 2. afdeling/ A-finalen vinde.

13. Springning
Springbanen skal bestå af 8-12 forhindringer. Der må gerne benyttes følgende; kombinationer,
fastvandgrav med alternativt spring, plastik vand og trippelbarre.
Banen bygges af en C-banebygger og konkurrencen bedømmes af C-springdommer.
Der skal anvendes elektronisk tidtagningsanlæg.
Hvor DM afholdes sammen med enten Nordiske Mesterskaber eller EM:
Mesterskabet afvikles over 2 konkurrencedage, der rides i metode B12.
Junior spring afvikling:
Dag 1/ 1. hovedrunde 80 cm.
Dag 2/ 2. hovedrunde 80 cm – herefter ved ligestilling om 1, 2 eller 3 pladsen rides der en
omspringning i 85 cm.
Senior spring afvikling:
Dag 1/ 1. hovedrunde 85 cm.
Dag 2/ 2. hovedrunde 85 cm – herefter ved ligestilling om 1, 2 eller 3 pladsen rides der en
omspringning i 90 cm.
Stævne arrangøren beslutter start rækkefølge i 1. afdeling. (Lodtrækning såfremt muligt).
2. afdeling. Rækkefølgen starter med ekvipagen med flest fejl og ender med ekvipagen med
færrest fejl og hurtigste tid.
Afviklings metoder:
1. afd. Afvikles i B0 skema, resultatet overføres i B12 resultatlisten til 2. afd.
2. afd. Afvikles i B12 skemaet med resultater fra 1. afd.
Ingen rytter må starte mere end 1 hest i 2. afd.
Ryttere der er kvalificeret på mere end én hest, kan frit vælge, hvilken hest de starter i 2. afd.
Resultat:
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Det samlede resultat af mesterskabet beregnes ved sammenlægning af de opnåede fejl fra 1. afd.
samt det samlede antal fejl i 2. afd. Ved lige antal fejl til 1, 2 og 3. pladsen foretages omspringning
jf. DRF Spring reglement 368.25.10. For placeringer ud over 3. pladsen er ekvipager med samme
antal fejl ligeplacerede.
Hvor DM afholdes uden samtidig afvikling af Nordiske Mesterskaber eller EM:

Mesterskabet afvikles over 2 konkurrencedage.
Dag 1, 1. afdeling:
Junior spring afvikling:
1. runde 80 cm. (metode A)
2. runde 80 cm. (metode A)
Senior spring afvikling:
1. runde 85 cm. (metode A)
2. runde 85 cm. (metode A)
Der trækkes lod om startrækkefølgen til 1. runde (hvis dette er muligt, ellers elektronisk
lodtrækning).
Startrækkefølgen i 2. runde er således, at først startende er den ekvipage med flest fejl fra 1.
runde. Ved lige antal fejl, er det tiden der er afgørende
Vinderen af 1. afdeling, er den med sammenlagt færrest fejl i de 2 runder. Ved lige antal fejl, er
vinderen den, med den samlede hurtigste tid i de 2 runder.
Dag 2, 2. afdeling finalen:
Junior spring afvikling:
1. runde 85 cm. (metode A)
2. runde 85 cm. (metode A) på forkortet bane
Omspringning 85 cm (metode A) på forkortet bane
Senior spring afvikling:
1. runde 90 cm. (metode A)
2. runde 90 cm. (metode A) på forkortet bane
Omspringning 90 cm (metode A) på forkortet bane

Startorden i 1. runde er således, at først startende er den ekvipage med flest fejl fra 1.
afdeling. Ved lige antal fejl, er det den samlede tid fra 1. afdelings 2 runder, der er gældende.
I 2. runde er start ordenen således, at først startende er den ekvipage med flest fejl
sammenlagt fra 1. afd. og finale klasses 1. runde. Ved lige antal fejl skal den ekvipage, der har
hurtigste tid i første runde i finalen starte sidst.
Vinderen af 2. afdeling er den med sammenlagt færrest fejl i de 2 runder. Ved lige antal fejl, er
vinderen den, med den samlede hurtigste tid i de 2 runder

Fejl fra alle 4 runder lægges sammen. Vinderen er den med færrest fejl. Ved lige antal fejl til
1,2 og/eller 3. pladsen foretages omspringning, hvor først fejl, og derefter tid afgør placeringen
i mesterskabet. For placeringer derud over, er ekvipager med samme antal fejl lige placerede.
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Ingen rytter må starte mere end 1 hest i 2. afd.
Ryttere der er kvalificeret på mere end én hest, kan frit vælge, hvilken hest de starter i 2. afdeling.

14. Allround
Allround klassen består af fire discipliner. Allround mesterskabet går på hesten, dvs. at kusk og
rytter ikke behøver at være samme person, eller man kunne f.eks. have én rytter til at ride dressur
og en anden til at springe. Allround mesterskabet består af LB3A dressur, spring 75 cm met. B3
uden kombinationer, dressurkørsel 7A 1-spand og forhindringskørsel let 1-spand.
15. Resultatudregning i allround
Allround vinderen findes ved at teamet får point som deres placering er i hver disciplin. Pointene for
alle discipliner lægges sammen, teamet med det laveste antal point vinder.
Eksempel:
Hest X
Hest XX
Hest XXX
Hest XXXX

Disciplin 1
1
2
3
4

Disciplin 2
3
1
4
2

Disciplin 3
2
3
1
4

Disciplin 4
1
3
3
2

Sum i alt
7
9
11
12

Placering
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Ved ligeplacering er forhindringskørslen afgørende (fejl/tid). Er der herefter stadig ligeplacering er
dressur ridningen afgørende. I det samlede resultat tæller kun ekvipager der har gennemført alle fire
discipliner.

16. Stævnejury
Under mesterskabet skal en teknisk delegeret (TD) fra Dansk Rideforbund være tilstede.
Der skal inden stævnet nedsættes en stævnejury som kan tage sig af eventuel indgivelse af protest.
Det koster kr. 500,00 at indgive protest. Stævnejuryen bør bestå af tre personer. Det kunne være et
medlem af Fjordhesten Danmarks bestyrelse, en person fra stævneledelsen, samt for ridning TD fra
DRF og for kørsel en uvildig person med kendskab til afholdelse af stævner under DKF. Det vil være
en god idé at have DRF´s og DKF´s reglementer liggende i sekretariatet til opslag, hvis der skulle
opstå problemer af nogen art. Vi henviser til DRF Fællesbestemmelser p. 82 samt Dansk tillæg for
FEI’s Kørereglement s. 6&7.
Senest revideret af Sportsudvalget i november 2018 med efterfølgende godkendelse i Fjordhesten
Danmarks bestyrelse.
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