
Forslag til organiseringen af stævner i distrikt 5 (D og C stævner). 

Vi har i FRKS set lidt på hvordan man evt. kunne løse nogle af de utilfredsheder der er med antallet af 

stævner m.m. 

For alles bedste er der nødt til at være en overlægger på, hvor mange stævner der kan være i løbet af et år. 

Dermed er der en chance for at rytterne får dækket deres stævnebehov, og klubberne kan få økonomi i 

stævneafholdelsen. 

1 stævne er lig 2 dage, så hvis f.eks. en klub ønsker et D-stævne med spring den ene dag og dressur den 

anden, kan en anden klub samtidig gøre det samme, bare på modsatte dage. Dermed er der afholdt 1 

springstævne og 1 dressurstævne. 

Hvis en klub ønsker C-stævne med D-klasser, kunne det defineres sådan, at hvis det maks er 2 klasser pr. 

dag, tæller det ikke som et D-stævne, men er der flere klasser forbruges en D-stævne termin. 

Eksempler: 

C-stævner 

Distriktet ønsker maks 20 C-stævner i løbet af et kalenderår. Heraf min. 5 springstævner. Dog kan der 

herudover tilføjes aftenstævner på hverdage. Fordelingen kunne evt. være anderledes – alt efter behov. 

De fordeles med følgende: 

 Jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov Dec 

dr  1  1 2 2 1 2 2 1 1 1 

spr   1 1  1 1 1 1    

mester        Indv. hold    

 

Ønsker man C-stævnetermin i aug./sep, er der tvungen afholdelse af mesterskaber blandt ansøgerne. 
Risiko – ingen holder stævner der, fordel, vil man gerne afholde mesterskaber, får man også terminen ;-) 
Officials og klubinvitationer: følger reglementet 
 

D-stævner 

Distriktet ønsker maks 30 D-stævner i løbet af et kalenderår. Heraf min. 10 springstævner. Dog kan der 

herudover tilføjes aftenstævner på hverdage. 

Udskriv gerne springklasse allerede fra LE/LD 

De fordeles med følgende: 

 Jan feb mar april maj juni juli aug sep okt nov Dec 

dr 1 1 1 2 3 3 1 3 2 1 1 1 

spr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

 

Officials og klubinvitationer: altid uddannet dommere og banebyggere, alle klubber inviteres 

 



 

Springning: 

Som udgangspunkt vil jeg mene at højder lavere end her defineret ikke hører sig til ved D-stævner, da 

springet fra D til C ellers bliver for stort: 

 

 

 

 

Herudover kan alle klubber laver rideskolestævner o.lign. hvor der ikke inviteres ryttere udefra. 


