
 

 

Stævne huskeliste 
Før stævnet 

• Meld til stævnet på DRF Go. Hav styr på hvilke klasser du melder dig til, 

tilmeldingsfrist, pris og evt. kørsel. 

• Tjek tiderne om aftenen før du skal starte, de kan være blevet rettet 

siden du sidst kiggede. 

• Vær opmærksom på hvornår du er udklasset af en klasse (OUT-

reglerne). De kan findes på DRF/Ridesport/Reglementer, gå derefter ind 

under den disciplin du gerne vil vide noget om og læs 

udelukkelseskriterier. 

• Hav styr på klargøringen af den hest/pony du skal ride på og 

stævneudstyr. Du skal have dit eget hvide underlag med hvis du skal 

ride dressur. 

Hvis du har en pony med udefra eller er til et andet stævne end på 

SRLa så husk hestepas med gyldige vaccinationer. 

 

Under stævnet 

• Kom i god tid. 

• Meld din ankomst som det første i sekretariatet. Medbring (hvis det er et 

stævne et andet sted end på SRLa eller du har en pony med udefra) 

hestepas til fremvisning. 

• Hvis du rider på elevpony må du max ride 1 klasse om dagen. 

• Hvis du rider på elevpony skal du selv have styr på om der er andre der 

skal ride på ponyen, om du er den første eller den sidste så du ved 

hvem der skal flette den (hvis du skal ride dressur) osv. Flet kun ponyen 

op igen hvis du er den sidste der skal ride den! 

• Din pony/hest må max stå i boksen 1 time ad gangen. 

• Vær opmærksom på tilladte hjælpemidler (sporer, pisk, chambon osv.) 

(Chambon er som hovedregel kun tilladt i holdridning) 

 

Efter stævnet 

• Læs din kritik grundigt igennem så du ved hvad du skal arbejde på til 

næste gang. Hvis der er noget du er i tvivl om mht. kritikken så 

medbring den til din næste ridetime og få din ridelærer til at forklare dig 

hvad det betyder. 


