Tillæg til
FEI’s reglement
11. udgave
Gældende fra 1. januar 2020

Dansk Køre Forbund
Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Forord
Dette tillæg omfatter de generelle dispensationer fra FEI's Reglement og andre særlige bestemmelser, der
gælder for kørestævner i Danmark, samt relevante informationer fra FEI's General Regulations (GR), der
ikke er behandlet i FEI's Reglement for Konkurrencekørsel.
Ønsker en stævneledelse at dispensere yderligere eller at tilføje andre regler, skal disse være præciseret i
stævnets propositioner.
Ved landsstævner skal alle dispensationer eller afvigelser tillige være godkendt på forhånd af Dansk Køre
Forbunds Køreudvalg.
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Krav til landsstævner og Danmarksmesterskaber
Maraton laves med 2 eller 3 etaper (A og B) eller (A, transfer, B). DM skal have 3 etaper.
Ved 2-dages landsstævner er rækkefølgen af discipliner valgfri, dog skal dressur være første disciplin.
2-dages landsstævner kan kvalificere til DM og tæller med i Dansk Køre Forbunds Championat i kørsel.
Opstaldning på stævnepladsen er kun obligatorisk til DM, men arrangør af landsstævner skal kunne tilbyde opstaldning
på stævnepladsen eller i rimelig køreafstand med hestevogn fra stævnepladsen.
Maratonlængden og etapernes længde skal overholde reglerne, som beskrevet i FEI-reglementet. Der skal være mindst
5 forhindringer i svær klasse senior ved landsstævner. Til DM 7-8 forhindringer for seniorer, max. 6 forhindringer for
junior og young driver, max. 5 forhindringer med max. 4 porte i hver (A,B,C,D) for FEI-children.
Der skal ved landsstævner være dyrlægekontrol ved hvilet før B-etapen.
Ved landsstævner bør der i dressur være 5 dommere/dommerkandidater, hvoraf mindst 3 skal være dommere og 2 kan
være dommerkandidater. Mindst 3 af disse, herunder overdommeren, skal være til stede under hele stævnet.
Heste og ponyer skal i 2- og 4-spand samt tandem være mindst 5 år og 1-spand mindst 6 år ved deltagelse i middelsvær
klasse kombineret konkurrence og alle mindst 6 år i svær klasse ved landsstævner og til DM. I let klasse og øvrige
kategorier kørekonkurrencer på klubplan (dressur og Top-cup, indendørsstævner o.l.) må heste/ponyer deltage fra det
kalenderår, hvor de fylder 4 år.
Der kan ikke afviges eller dispenseres for alderskrav for heste, kuske og grooms til nogen form for kørekonkurrencer og
heller ikke for sikkerheds- eller hestevelfærdsmæssige forhold. Krav om sikkerhedsvest og hjelm for unge under 18 år,
når de befinder sig på en hestevogn, Art. 928.3., gælder ikke kun kusk og grooms, men også eventuelle passagerer.
Der opfordres desuden kraftig til, at følge FEI’s etiske kodeks med hensyn til alene at deltage i konkurrencer, som
passer til kuskens og hestens viste formåen.
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Dressurklasser:
Ved alle landsstævner skal dressurklasserne anvendes som flg.:
Svær klasse:
1-spand hest
FEI Test 3*B HP1
2 spand hest
FEI Test 3*B HP2
4-spand hest
FEI Test 3*B HP4
1-spand pony
2-spand pony
4-spand pony

FEI Test 3*B HP1
FEI Test 3*B HP2
FEI Test 3*B HP4

Middelsvær klasse – kan køres som én klasse::
Alle spandtyper
FEI program 7A eller efter eget valg
1-spand hest/pony
Test 3*C HP1 (tidligere program 9)
2-spand hest/pony
Test 3*C HP2 (tidligere program 8B)
4-spand hest/pony
Test 3*C HP4 (tidligere program 8C)
Børn 10-14 år og juniorer/Young drivers 14-21 år:
FEI Test Ch P1
(tidligere program 1) Børn 10 - 14 år, kun 1-spand pony
FEI Test 4A
Juniorer (14-18 år)
FEI Test 3*A HP1/2 Young Drivers (16-21 år)
Middelsvær og svær Derby
Kombineret konkurrence bestående af dressur, kombineret maraton/forhindringskørsel og forhindringskørsel.
Specielt beregnet til børn, miniature heste, nye og urutinerede kuske og heste. Se nærmere beskrivelse i anneks eller
på Dansk Køre Forbunds hjemmeside

Kvalifikation til Danmarksmesterskaber
Kvalifikationskrav og klasser samt dressurprogrammer oplyses fremover på Dansk Køre Forbunds hjemmeside.
Krav til vogne
Vognbredder og bremsekrav
For vogne, der skal benyttes i dressur (Disciplin A) og forhindringskørsel (Disciplin C), kan der søges dispensation for
de faste mål for sporvidder, dog ikke til klasserne 1-,2-.4-spand hest/pony ved DM.
For vogne, der benyttes på maraton (Disciplin B), dispenseres ikke længere – de skal være med 4 hjul og opfylde krav
for sporvidder.
Benyttes vogne uden bremser, er omgangstøj obligatorisk, dog obligatorisk for alle 1-spand.
Lygteføring
Lygter og reflekser er ikke længere obligatorisk i hverken dressur eller forhindringskørsel, men på offentlig vej gælder
Den Danske Færdselslov:
I lygtetændingstiden skal hestekøretøjer være afmærket med mindst 2 fremadrettede, hvide eller gullige, og mindst 2
bagudrettede, røde lygter, der uden at blænde er tydeligt synlige i mindst 300 m afstand. Både for- og baglygter, der
kan være sammenbyggede, skal være anbragt symmetrisk og så nær køretøjets yderkant som muligt.
Endvidere skal køretøjet bagpå være forsynet med mindst 2 røde, runde refleksanordninger, der er e- eller E-mærkede
eller godkendt af Justitsministeriet (JRU-mærket). Reflekserne skal være anbragt så nær køretøjets yderste kanter som
muligt.
(Ifølge Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 151 af 19. april 1977).
Ponyklasser
Især til brug for klubstævner og lette/middelsvære klasser kan stævnearrangørerne inddele ponyerne i følgende grupper:
Kategori I måler 140,1 til 148.0 uden sko (149.0 med sko)
Kategori II måler 130,1 til 140.0 uden sko (141,0 med sko)
Kategori III måler 130.0 eller under uden sko (131,0 med sko)
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Klasserne kan lægges sammen efter behov, dog således at den enkelte ekvipage på maraton kører efter de tider, der
svarer til vedkommende ponystørrelse efter følgende tabel:
Etape
Gangart
Pony I
Pony II
Pony III
A

Fri

14

13

12

Transfer

Fri

Fri

Fri

Fri

B
Fri *)
13
12
11
*) Undtagen fra sidste forhindring og til mål, hvor der ikke må galoperes.
Til landsstævner skal der søges om dispensation for opdeling af ponyklasser og forskellige hastigheder for
kategorierne samt dispensation for minimumhøjde Pony, 2- og 4-spand.

Vedr. hopper og føl
Hopper som er mere end 4 måneder henne i drægtighedsperioden eller som har føl ved siden/stadig
diegivende må ikke deltage i et stævne. Hvis det efterfølgende konstateres, at en hoppe har deltaget i et
stævne i en af ovenstående tilstande, vil hoppen blive diskvalificeret fra alle de stævner, hvori hun har
deltaget og hvor denne regel har været overtrådt.
(Følger nu de internationale regler ved alle stævner).

Vedr. præsentation
Formålet med præsentation er at bedømme kusks og grooms holdning og fremtræden samt hestes, seletøj
og vogns kvaliteter, renhed og pudsning, almindelig tilstand og fremtræden, samt harmonien i ekvipagens
sammensætning. Ekvipagen bedømmes på en bane i stilstand.
Hestene bliver bedømt som et spand og ikke som individuelle heste.
Ved præsentation må kusken udover den eller de obligatoriske grooms medtage passagerer efter eget ønske.
Præsentation er en konkurrence for sig, og dens resultat indgår ikke i en kombineret konkurrence.
Under bedømmelsen af et dressurprogram gives som sidste punkt en karakter for dressurpræsentation, der
tæller med i dressuren.

Vedr. placeringer
Antal ekvipager eller hold, der regnes for placerede i en konkurrence, afgøres efter antallet af startende
ekvipager eller hold således:
Antal startende
2 til 4
5 til 8
9 til 12
13 til 16
17 til 20

Antal placeringer
1
2
3
4
5

Der efter 1 placering for hver påbegyndt antal af 4 startende.
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Ordensbestemmelser og Protest
Selskabernes og stævnearrangørernes forpligtelser
Alle selskaber under Dansk Køre Forbund er forpligtede til at medvirke aktivt til, at FEI's reglement samt
DKF's tillæg hertil bliver overholdt.
Sanktioner over for selskaber
Selskaber, der overtræder reglementets bestemmelser eller medvirker hertil, kan af hovedbestyrelsen efter
indstilling fra forretningsudvalget, selskabernes bestyrelser, officials eller lignende idømmes bøde, hvis
størrelse er afhængig af:
overtrædelsens grovhed,
om overtrædelsen er forsætlig,
om der er tale om gentagne overtrædelser,
om selskabet har haft vinding af overtrædelsen
Bøden, (max. 5.000 kr.) skal indbetales til DKF's sekretariat. Selskabet kan ikke afholde stævner med
deltagelse fra andre selskaber eller stemme ved forbundsmøderne, før bøden er betalt.
Medlemmernes forpligtelser
Medlemmer af selskaber under DKF er forpligtede til:
- at respektere hestenes tarv bl.a. ved at efterleve de etiske regler for omgang med heste såvel i forbindelse
med konkurrencedeltagelse som i den daglige træning og omgang med heste.
- at rette sig efter de gældende bestemmelser samt de af stævnearrangøren/stævneledelsen og officials
fastsatte forskrifter, givne anvisninger og trufne bestemmelser.
- at optræde på en sådan måde, i forbindelse med stævnedeltagelse i Danmark eller udlandet, at det tjener
til ære for Dansk køresport.
Sanktioner overfor kuske under stævnet
1. Udelukkelse fra en disciplin
Alle dommere er berettiget til at beordre en kusk til at udgå af disciplinen og, hvis det sker på selve
banen/ruten, straks at forlade denne. Udelukkelse kan fx. bringes i anvendelse, hvis en hest er halt,
mishandles eller overbelastes, hvis kusken ikke har hold på sine heste og/eller er til fare for sig selv og
sine omgivelser, eller hvis kusken opfører sig utilbørligt eller usportsligt. De ved stævnet i øvrigt
fungerende officials skal straks indberette hændelser, observeret uden for selve banen/ruten, der ikke
kan observeres af disciplinens dommere. De må gerne opholde kusken og tilkalde et medlem af
dommerkomitéen, men det er kun medlemmer af dommerkomitéen, der kan udelukke en kusk.
2. Udelukkelsen kan udvides til at omfatte hele stævnet, men skal så være godkendt af stævnets
dommerkomité.. og ankenævn, hvis der er udpeget et ankenævn (frivilligt ved landsstævner).
3. Indberetning til DKF
Efterkommer en kusk ikke en ordre fra en af stævnets dommere, eller begår en handling, der med rette
vækker mishag hos dommerne, eller dersom en overtrædelse af reglementets bestemmelser er af en
sådan art, at den pågældende kusk vil kunne forvente påtale ved sagens indbringelse for DKF, skal
overdommeren inden 8 dage indberette sagen til DKF.
4. Udelukkelser og indberetninger er inappellable.
5. Advarsler og bøder
De ved stævnet autoriserede dommere kan idømme advarsler eller bøder til kuske for utilbørlig,
uforskammet eller usportslig optræden, eller ved overtrædelser af reglementets bestemmelser på hele
stævneområdet. Den maksimale bødestørrelse er 400 kr. Bøden tilfalder det arrangerende selskab.

5

Officiel advarsel
1. Den ved stævnet fungerende overdommer kan beslutte, at en advarsel skal gives i form af en officiel
advarsel. Overdommeren laver en skriftlig indberetning, som indsendes til DKF's sekretariat, hvor den
registreres og videresendes til den person, der er tildelt den officielle advarsel.
Hvis en kusk inden for en periode af 2 år modtager mere end 3 advarsler tages sagen op af
DKF, der kan idømme kusken karantæne i en bestemt periode og/eller give kusken en bøde (max. 2 år
og/eller max. 5.000 kr.).
Officielle advarsler offentliggøres på DKF’s hjemmeside og i Køresporten.
Nedlæggelse af protest
Protest kan nedlægges af:
a. Kuske der deltager i stævnet.
b. Et bestyrelsesmedlem fra den pågældende kusks selskab.
c. Officielle holdledere.
d. TD ved stævnet kan gøre indsigelse eller nedlægge protest mod ting, der efter hans opfattelse strider mod
reglementet.
Protestens udformning
Protesten skal være indgivet skriftligt til sekretariatet inden for følgende tidsgrænser:
1. Vedrørende dressurbanens udmåling eller tilstand: Senest 30 min før konkurrencen starter. GR 163.7.11.
2. Vedrørende forhindringsbanen: Senest 15 min. før klassens start. GR 163.7.2.
3. Vedrørende maratonrute eller maratonforhindringer: senest kl. 18:00 dagen før. GR 163.7.3.
4. Vedrørende hændelser eller ukorrekte forhold under stævnet i øvrigt: Senest 30 min. efter offentliggørelse
af resultatet, i den disciplin protesten vedrører. GR 163.7.4.
5. Protesten vedlægges et depositum på 200 kr., der tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. I modsat
fald tilfalder depositum stævnearrangøren.
Protestens behandling
1. Stævnesekretariatet skal på den skriftlige protest notere tidspunktet for dens modtagelse og derefter
omgående lade protesten gå videre til stævnets dommerkomite.ankenævn. Ved stævner uden
ankenævn, skal protesten behandles af dommerkomitéen, der i sådanne tilfælde sidestilles med
ankenævnet i alle de for ankenævn omtalte forhold.
Dommerkomitéen skal være kompetent til at behandle alle indsigelser og protester, som har relation til
hændelser opstået under eller i direkte tilknytning til stævnet, som de bliver bekendt med inden for de
gældende tidsfrister.
2. Protester mod dommerkendelser, der indebærer en vurdering af en udførelse efter skøn eller en
karakterskala og mod dommerkendelser, der bygger på faktiske observationer, skal afvises; Eksempler
jf. GR 159.6:
- om en bold eller et element er revet ned
- ulydighed, refusering
- tidtagning
- straf for fejl bane eller rute
3. Bevisførelsen påhviler den protesterende, men under sagens behandling skal begge parter høres.
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4. Hvis det under en indsigelse eller en protest viser sig, eller af dommerne indberettes, at en official eller
funktionær, har fejlet, skal dommerkomiteen/stævneledelsen søge på bedst mulig måde at bøde herpå.
5. Kendelsen vedrørende skriftlige protester afgives skriftligt snarest og udleveres til de implicerede og til
stævnesekretariatet.
6. Afgivne kendelser fra ankenævn/dommerkomite kan ikke indankes til DKF, idet disse er endelige, jf.
Art. 912.5. i gældende FEI-reglement. I tilfælde, hvor et Ankenævn/dommerkomite har idømt bøder,
kan kun selve bøden ankes. Anken skal ske senest 1 uge efter kendelsen er meddelt, mod afgivelse af
nyt depositum på 200 kr.. DKF's forretningsudvalg behandler herefter sagen indenfor max. 3 uger og
meddeler skriftligt resultatet heraf til den protesterende.
7. Overdommeren kan ligeledes indanke afgivne kendelser til DKF senest 1 uge efter kendelsen er meddelt.
8. Hvis protesten kan medføre at placeringsrækkefølgen ændres, kan præmieoverrækkelsen udsættes til
efter kendelsen foreligger, eller præmieoverrækkelsen foretages efter den foreliggende bedømmelse,
men der gøres opmærksom på, at der er nedlagt protest, og rækkefølgen eventuelt kan blive ændret.
Hvis præmierne er udleveret, skal stævnearrangørerne gøre alt for at uddele præmierne i
overensstemmelse med det endelige resultat.
Behandlingsproceduren i Ankenævn
1. Ankenævnet skal konstituere sig, dvs. sikre
at alle medlemmer er uvildige, og hvis dette ikke er tilfældet, sørge for, at inhabile
medlemmer erstattes af suppleanter.
at ankenævn/dommerkomiteen opfylder de formelle krav til dens sammensætning, og at der udpeges en formand.
2. Ankenævnet/Dommerkomitéen skal vurdere, om protesten opfylder de formelle krav, og dermed kan
behandles af det konstituerede ankenævn/dommerkomiteen.
3. Ankenævnet Dommerkomiteen skal behandle protesten, herunder høre alle de involverede parter,
eventuelle vidner og sagkyndige.
4. Når en kendelse er afsagt, skal formanden overdommeren udfærdige den skriftligt, og den skal
underskrives af hele dommerkomiteen alle ankenævnets medlemmer.
5. Den afsagte kendelse skal i skriftlig form udleveres til den protesterende og sekretariatet.
6. Protesten og kendelsen skal for landsstævners vedkommende indsendes til DKF.

Konsekvenser af sanktioner
1. Indberetning og offentliggørelse
Enhver sanktion indberettes til DKF og offentliggøres i "Køresporten" og på DKF’s hjemmeside
2. Bøder og karantæner
Idømte bøder skal betales straks ved meddelelse herom. Karantæner træder i kraft ved meddelelse fra
DKF's forretningsudvalg herom til den dømte. Personer, der er idømt bøder og/eller karantæne, kan ikke
deltage som kusk, grooms eller official i nogen form for aktivitet, før bøden er betalt og/eller karantænen
er udstået.
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Stævnedyrlægens opgaver ved stævner i Dansk Køre Forbund
Stævnedyrlægens opgaver afhænger af, hvilken type stævne, der er tale om.
1)
2)
3)
4)

Internationale kørestævner
Danske Mesterskabsstævner
Landsstævner
Klubstævner

Internationale stævner
Her følges FEI’s reglement, ifølge hvilket stævnedyrlægen skal vælges ud fra listen over FEIgodkendte
stævnedyrlæger.
Desuden skal der være en behandlende dyrlæge, også valgt ud fra FEI’s liste over godkendte dyrlæger.
Danske Mesterskabsstævner
Ved danske mesterskaber skal der være udpeget en stævnedyrlæge, der har det veterinære ansvar for
stævnet og skal varetage de eksaminationer, inspektioner og observationer, der er beskrevet i reglementet.
Desuden skal der være en behandlende dyrlæge, der bortset fra under maratondisciplinen kan fungere som
tilkaldevagt.
Stævneledelsen har ansvaret for, at der under hele stævnet er en hesteambulance til rådighed. Under
maratondisciplinen skal ambulancen være tilkoblet en bil.
Stævneledelsen har også ansvaret for, at der på stævnepladsen findes 2 opredte sygebokse/isolationsbokse,
der ikke ligger sammen med selve staldområdet. Desuden skal der være en ren, nystrøet boks til rådighed
for eventuel dopingkontrol.
I de perioder under stævnet, hvor dyrlægen ikke befinder sig på stævnepladsen, skal der være kontakt via
mobiltelefon eller walkie talkie. Denne kontakt formidles gennem sekretariatet, eller, når dette er lukket, ved
tydelig skiltning hos staldvagten.
I den tid hestene opholder sig på stævnepladsen, må de ikke indgives medicin under nogen form, hverken
gennem munden, ved indgnidning i huden eller ved indsprøjtning, uden forudgående aftale med
stævnedyrlægen. Overtrædelsen af denne regel medfører øjeblikkelig udelukkelse.
Første eksamination
Stævneledelsen fastsætter i propositionerne et tidsinterval, i hvilket hestene må ankomme til stævnepladsen.
I dette tidsinterval skal dyrlægen undersøge alle heste, før disse må komme i staldområdet.
Formålet med dette eftersyn er at kontrollere hestenes identitet og vaccinationsstatus samt at kontrollere
deres almene sundhedstilstand især med henblik på transportskader og smitsomme sygdomme. I tilfælde af
mistanke om eller konstatering af smitsomme sygdomme henvises pågældende hest til karantænestalden
eller sendes hjem igen.
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Første inspektion
Denne skal finde sted før starten af første disciplin og foretages af overdommeren og mindst et andet medlem
af dommerkomiteen samt stævnedyrlægen. Hestene skal mønstres ved hånd og i trense på fast, og ikke glat
bund efter FEI's regler.
Det er ikke tilladt dommer eller dyrlæge at udføre bøjeprøver eller lignende belastninger på hestene.
Der skal være en steward med pisk til rådighed, hvis en hest modsætter sig at trave.
Dommerkomiteens medlemmer har ret til at diskvalificere en hest, der anses for uegnet til at gennemføre
konkurrencen (halt, tilskadekommet eller i dårlig almen kondition).
I usædvanlige og tvivlsomme tilfælde kan dommerkomiteen bestemme, at en hest bliver tilbageholdt på et
officielt overvåget sted for en senere reinspektion, der foretages umiddelbart efter inspektionen af den sidste
hest.
Det er også muligt at tillade en hest at stille til reinspektion på et af dommerkomiteen bestemt tidspunkt
indenfor 24 timer.
I tilfælde af uens vurdering blandt officials vil overdommeren have det afgørende ord.
Hvis en genfremstillet hest får tilladelse til at starte, vil den altid være et emne for udtagelse til dopingprøve.

Anden inspektion
Denne finder sted under det obligatoriske 10 minutters hvil før etape B på maraton. Hvilet skal altid være
placeret således, at det er muligt, at trave de sidste 30m hen mod dyrlægen.
Ansvarlig for undersøgelsen er en dommer og stævnedyrlægen.
Undersøgelsen skal foretages omhyggeligt, men hurtigt for at give kusken tid til at passe sine heste.
Undersøgelsens formål er at give officials mulighed for at erkende halte, sårede eller udmattede heste og
eventuelt udelukke dem fra at fortsætte i maratondisciplinen.
Alle spand skal trave de sidste 30 m hen mod hvilet.
Hestens tilstand på hvilet afgøres ved klinisk observation af hestens almentilstand, som kan baseres på
måling af puls, vejrtrækningshastighed, temperatur og hudelasticitet.
Tredje inspektion før forhindringskørslen
Denne foretages før forhindringskørsel og udføres af stævnedyrlægen og en dommer. Hestene præsenteres
forspændte.
Heste kan udelukkes ved en af de tre undersøgelser, 1., 2. og 3. inspektion, og anke mod afgørelserne er
ikke tilladt. Men officials, der står for undersøgelserne, skal meddele årsagen til en udelukkelse.
Anden eksamination
I tilfælde af at dommeren, ved modtagelsen af ekvipagerne ved målet for maraton, finder det nødvendigt at
efterse en hest, tilkaldes en dyrlæge.
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Landsstævner
Ved landsstævner har stævnedyrlægen i princippet samme ansvarsområde som ved mesterskabsstævner,
men kan, bortset fra 2. inspektion, fungere som tilkaldevagt. Observation før forhindringskørsel er ikke
nødvendig, hvis forhindringskørsel foregår før maraton ved f.eks. 2 dages stævner, hvor dressur og
forhindringskørsel gennemføres 1. dag.
Klubstævner
Det påhviler stævneledelsen at lave aftale med en hestepraktiserende dyrlæge om at være tilkaldevagt til
eventuelle uheld under stævnet.
Det er ønskeligt, at dyrlægen er til stede ved anden inspektion (Ved hvil før etape B på maraton).
Vaccinationsattest til nationale stævner under Dansk Køre Forbund.
Ved attestation (Dato, produktmærke, batchnummer, dyrlægens stempel med angivelse dyrlægens navn
samt dyrlægens underskrift") af en dyrlæge, som ikke må være hestens/ponyens ejer, skal følgende fremgå
af vaccinationskortet/vaccinationsattest i hestepasset:
For heste/ponyer, der påbegynder deres basisvaccinationsprogram efter 31. december 2012, gælder
følgende regler:
Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. at den skal være basisvaccineret med 2
vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Vaccinationsdagen tæller med.
Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives senest 7måneder efter den anden
basisvaccination. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.
Det er tilladt at deltage i stævner efter de to første basisvaccinationer og indtil boosteren gives, dog må ingen
vaccination være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen.
Alle årlige vaccinationer givet efter 31. december 2012 skal gives senest på årsdagen efter sidste vaccination,
uanset basisvaccination.
For heste/ponyer, der er basisvaccineret før 1. januar 2013 gælder følgende regler:
Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. have fået 2 vaccinationer mod influenza med
mindst 21 og højst 92 dage imellem. Vaccinationsdagen tæller med.
Hesten/ponyen skal være revaccineret 1 gang årligt, dvs. senest 367 dage efter foregående vaccination.
Overskrides de 367 dage skal der basisvaccineres igen.
Efter 31. december 2012, skal den årlige revaccination dog gives senest på
årsdagen efter sidste vaccination.
Ingen rettelse af vaccinationsdatoer må foretages uden en dyrlæges bemærkning herom samt dyrlægens
stempel og underskrift.
På forlangende skal kusken under stævnet kunne dokumentere gyldige, årlige vaccinationer tilbage til en
gyldig basisvaccination.
Vær opmærksom på FEI’s vaccinationsregler gældende for deltagelse i internationale stævner både i ind-og
udland. Står nu som standardtekst i alle propositioner til internationale stævner.
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FEI’s vaccinationsregler for deltagelse i internationale stævner:
Alle heste der deltager i konkurrencer under FEI skal vaccineres mod Heste Influenza ifølge denne
minimumsprotokol, med mindre der er nationale regler der har andre retningslinjer eller FEI har vedtaget en
undtagelse.
Basisvaccination med to vaccinationer hvor anden vaccination gives 21 til 92 dage efter den første vaccine.
Vaccinationsdagen tæller med.
Den første booster vaccination skal gives senest 7 måneder efter den anden basisvaccine.
Alle heste der har dokumentation for korrekt basisvaccination før 1. januar 2005 under tidligere gældende
regler behøver ikke en ny basisvaccination, såfremt alle vaccinationsdatoer efterfølgende er overholdt med
en booster vaccination indenfor hver 12. måned.
Dog gælder det for heste der deltager i stævne, at den sidste booster skal være indgivet inden for 6 måneder
og 3 uger af stævnestart, samt minimum 7 dage før ankomst til stævnet.

Chipmærkning af heste
Pr. 1. januar 2013 skal alle heste der bliver registreret under FEI være mærket med en mikrochip. Heste der
er registreret før 31. december 2012 behøver ikke være chipmærket, men der skal være et grundigt
signalement af hesten i passet med tydelig tegning og beskrivelse med ord.
Ifølge de danske regler er det ikke et krav at hesten er mærket med mikrochip endnu hvis den har et læseligt
brændemærke. Derfor – tjek din hests pas for om den er registreret med en mikrochip, og er du i tvivl så kan
din dyrlæge scanne hesten for at se om den har en chip. Dog skal alle heste der skal udelukkes fra konsum
være mærket med microchip og dette skal indføres i hestens pas.
Se mere på www.landbrugsinfo.dk eller www.hestepas.dk.
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Vejledende bane til 1. inspektion af heste/ponyer
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Let, Middelsvær og Svær Derby, samt National FEI Children klassen
Let, Middelsvær og Svær Derby:
Generelt: Der køres efter gældende FEI reglement for Internationale Kørestævner og Danske
Tillægsbestemmelser.
Spandtyper: Fri forspænding.
Vogn: Der kan køres med samme 2- eller 4-hjulede vogn i alle discipliner, vognbredde/sporvidde min.100 cm
Der må køres med luftgummihjul. Ingen krav til vognvægt.
Alderskrav: Alderskrav er opfyldt fra begyndelsen af det kalenderår, hvori kusk eller groom når den bestemte
alder, jf. Kørereglementet.
Grooms : Med undtagelse af nedenstående, skal alle ekvipager have det korrekte antal grooms på vognen i
alle discipliner.
Herfra er undtaget: Hvis kusken er 18 år eller derover og kører med 1-spand pony under 107 cm. (uden
sko)/108 cm.(med sko) eller 1-spand miniaturehest, må der køres uden groom på vognen. I dressurkørsel skal
der være en groom til stede ved B eller E, og ved Derby og forhindringskørsel skal groomen være så tæt på
ekvipagen, at det er muligt at være klar til at hjælpe ved behov. Der kan også modtages hjælp fra
banepersonalet i Derby- og forhindringskørsel. Groomen skal i alle tilfælde have erfaring med kørsel med
hest og vogn.
Hjælpeliner: Børn under 10 år kan køre med hjælpeliner.

Let Derby:
Deltagere: børn fra 5 år og voksne, der ikke ønsker at køre klasser med fuld maraton eller har urutinerede
heste/ponyer.
Konkurrencen:
- Dressur: Program TR1. Køres på en 40 x 80 m bane.
-

-

Derby (kombineret forhindringsbane med maratonforhindringer): Forhindringsbanen har max
15 forhindringer incl. 2 maratonforhindringer med porte fra A-D. Vandforhindring kan indgå,
hvor mindst 2 porte har en alternativ mulighed uden om vandet. I maratonforhindringerne er
der fri gangart, mens der på selve forhindringsbanen ikke må køres i galop. Der køres med
differentieret hastighed på pony kat. 1, 2, 3 og hest. Ved mere end 4 galopspring efter hinanden
på forhindringsbanen gives 5 strafpoint. Hvis der fortsættes i galop, gives yderligere 5
strafpoint for hver 5 galopspring.
Max banelængde 1000 m. og den gennemkøres én gang.
Fejlfri tid beregnes ud fra følgende hastigheder: Hest og pony 1: 200 m/min, pony 2: 190
m/min, pony 3: 180 m/min
Forhindringskørsel: 15 forhindringer, heraf max 2 kombinerede. Portbredde:
vognbredde/sporvidde + 20 cm. Fri gangart. Fejlfri tid beregnes ud fra 220 m/min
Mundtlig hjælp fra groom er tilladt i alle discipliner
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Middelsvær Derby:
Deltagere: børn fra 7 år og voksne, der ikke ønsker at køre klasser med fuld maraton eller har mindre
rutinerede heste/ponyer.
Konkurrencen:
- Dressur: Program 3A køres på 40 x 80 m bane.
- Derby (kombineret forhindringsbane med maratonforhindringer): Forhindringsbanen har
max 15 forhindringer incl. 2 maratonforhindringerne med porte fra A – D. Vandforhindring
kan indgå, hvor mindst 2 porte har en alternativ mulighed uden om vandet. I maratonforhindringerne er der fri gangart, mens der på selve forhindringsbanen ikke må køres i
galop. Der køres med differentieret hastighed for pony kat. 1, 2, 3 og hest. Ved mere end 4
galopspring efter hinanden på forhindringsbanen gives 5 strafpoint. Hvis der fortsættes i
galop, gives yderligere 5 strafpoint for hver 5 galopspring.
Max banelængde 1000 m. Gennemkøres 2 gange med mindst 10 min. mellem hver
gennemkørsel.
Fejlfri tid beregnes ud fra følgende hastigheder: Hest og pony 1: 210 m/min, pony 2: 200
m/min, pony 3: 190 m/min
- Forhindringskørsel: 15 forhindringer, heraf max 2 kombinerede. Portbredde:
vognbredde/sporvidde + 20 cm. Der kan være reduceret portbredde i 5 enkeltforhindringer
til vognbredde/sporvidde + 15 cm (markeres med anden farve). Fri gangart. Fejlfri tid
beregnes ud fra 220 m/min.
Svær Derby:
Deltagere: Kusken skal være 10 år eller derover. For børn på 10 og 11 år skal Msv Derbyklasse være
gennemført min 3 gange med 70 strafpoint eller derunder i dressur og uden udelukkelse, diskvalifikation eller
udgåelse.
Konkurrencen:
- Dressur: Program 4A, køres på 40 x 80 m bane
- Derby (kombineret forhindringsbane med maratonforhindringer): Forhindringsbanen har
max 15 forhindringer incl. 2 maratonforhindringerne med porte fra A – F. Der vil være
reduceret portbredde på 2 enkeltforhindringer på forhindringsbanen til
vognbredde/sporvidde +15 cm (markeres med anden farve). Fri gangart på hele Derby
banen. Der køres med differentieret hastighed for pony kat. 1, 2, 3 og hest. Max
banelængde 1000 m. Gennemkøres 2 gange med mindst 10 min. mellem hver
gennemkørsel.
Fejlfri tid beregnes ud fra følgende hastigheder: Hest og pony 1: 220 m/min, pony 2: 210
m/min og pony 3: 200 m/min
- Forhindringskørsel: Op til 20 forhindringer heraf max 3 kombinerede. Portbredde:
vognbredde/sporvidde + 20 cm. Der kan være reduceret portbredde i 5 enkeltforhindringer
til vognbredde/sporvidde + 15 cm (markeres med anden farve). Fri gangart. Fejlfri tid
beregnes ud fra 230 m/min.

FEI Children-klassen udvides ved nationale stævner, så børn fra 10 år til og med 14 år må starte med 1spand pony.
For børn på 10 og 11 år skal Middelsvær Derbyklasse være gennemført min 3 gange med 70 strafpoint eller
derunder i dressur og uden udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse, før man kan starte National/FEI
Children klasse.
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