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ALMINDELIGE BESTEMMELSER 
 

 Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2023 

 
 

I konkurrenceklasser og Unghestechampionat ved Hingstekåringen i Herning, 

er DRF’s reglement gældende  
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Tilmelding og fremføring 

 
Stk. 1:  Tilmelding: Såfremt tilmeldingen sker efter sidste dato for 

tilmelding, opkræves et ekstra gebyr, og optagelse i kataloget kan 
ikke påregnes. Tilmeldingen er kun gyldig, når både 

tilmeldingsskema og tilmeldingsgebyr er arrangøren i hænde senest 
på sidste rettidige tilmeldingsdato. Hesten skal være oprettet i 

SEGES Hestedatabasen inden tilmelding. Man skal være medlem af 
Dansk Varmblod for at kunne udstille til Dansk Varmblods 

arrangementer. Det er alene ejeren, som kan tilmelde hesten til 
arrangementet. Ejerskifte er lovpligtigt og skal være skriftligt 

meddelt SEGES Heste i god tid før arrangementet. 

 
Stk. 2: Data og kåringsresultater, der følger af en tilmelding, og som 

registreres om hesten og dennes ejer, kan frit benyttes af Dansk 
Varmblod i enhver henseende, og disse data kan ikke efterfølgende 

kræves slettet. Det accepteres, at eventuelle senere registrerede 
data på hesten, så som røntgendata og DNA, kan anvendes i 

anonymiseret form af SEGES samt Dansk Varmblod, og ikke kan 
kræves slettet. 

 
Stk. 3:  Fremføring: Arrangøren forbeholder sig ret til at begrænse antal 

heste hver rytter kan fremvise i henhold til tidsplanens muligheder.  
 

Stk. 4:  Fremvisning sker for eget ansvar. 
 

Hestens optømning og udstyr 

 
Stk. 5:  Optømning generelt: Hesten bærer i alle discipliner almindelig 

trense med næsebånd og 2-delt, 3-delt bid eller muffebid, alle med 
fuld bevægelighed. Gummiskiver på biddet er ikke tilladt. 

 Alle former for hjælpetøjler, så som stopgjord, rumperem eller 
lignende er ikke tilladt. Dog er ringmartingal og fortøj tilladt under 

springning med rytter. 
 

Stk. 6: Specifikt ved løsspringning: Ingen former for bandager og/eller 
gamacher på bagben er tilladt. Gamacher og 

klokker/ballebeskyttere er tilladt på forbenene, men blygamacher og 
brazillian boots er ikke tilladt.  I forbindelse med bedømmelse kan 

der blive foretaget stikprøvekontrol af, om hestens 
forbensgamacher og klokker indeholder anordninger af nogen art, 

som efter dommernes vurdering kan have påvirket hestens 

gangarts- eller springpræstation. Hvis sådanne anordninger er 
anvendt, vil hesten uden videre blive bortvist fra den aktuelle 

bedømmelse.    
 

Stk. 7: Specifikt ved springning med rytter:  
 Blygamacher og brazillian boots er ikke tilladt.  

                Gamacher og klokker/ballebeskyttere er tilladt på forbenene. 
Bagbensbeskyttere må max. have en totalhøjde på 16 cm. 

Lukkeanordningen må ikke være elastisk, bredden af 
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lukkeanordningen skal min. være 5 cm. Indersiden af beskyttelsen 

skal være glat, og udført i blødt/eftergivende materiale.                   
Der må ikke anvendes tilbagespænd eller anden form for 

lukkesnører. Den afrundede faste del af beskyttelsen skal være 
placeret på indersiden af koden. Der må ikke anvendes andre 

former for anordningen i forbindelse med brug af 
bagbensbeskyttelse.  

 
Der kan forekomme kontrol af for- og bagbensbeskyttelse. Hvis 

anordninger ud over det tilladte er anvendt, vil hesten blive bortvist 
fra den aktuelle bedømmelse. 

 

Stk. 8: Specifikt ved gangarter med rytter og løsvisning: Bandager på alle 
fire ben og klokker/ballebeskyttere på forbenene er tilladt. I 

forbindelse med bedømmelse kan der blive foretaget 
stikprøvekontrol af, om hestens bandager og klokker indeholder 

anordninger af nogen art, som efter dommernes vurdering kan have 
påvirket hestens gangartspræstation. Hvis sådanne anordninger er 

anvendt, vil hesten uden videre blive bortvist fra den aktuelle 
bedømmelse. 

 
Stk. 9: Specifikt ved mønstring på fast bund: Det er ikke tilladt at have 

noget på hestens ben. Hesten skal bære trense med bid. 
 

Hestens beskæring/beslag 
 

Stk. 10: Beskæring: Hestens hove skal være naturligt beskåret og 

hovvinklen skal, så vidt det er muligt, være i linie med kodevinklen.  
 

Stk. 11: Beslag: Skoen skal passe naturligt og skoningen skal være 
omhyggeligt udført. Alle sko skal være af ens bredde, tykkelse (max 

8 mm) og vægtfylde. Vægtfylden må ikke overstige jerns. Skoen må 
ikke forlænge tåranden og ikke gå længere bagud end til en linie fra 

ballen og lodret ned. Der må ikke benyttes nogen form for såler 
eller indlæg mellem hov og sko, med mindre der er behov for et 

sygebeslag. Egen dyrlæge skal så skriftligt bekræfte behovet for 
sygebeslag. 

Ringsko uden sål er tilladt. 
 

Stk. 12: Hvis anordninger udover det tilladte er anvendt, vil hesten blive 
bortvist fra den aktuelle bedømmelse. 

 

Rytterens / mønstrerens påklædning 
 

Stk. 13:  Rytteren: Rytterens påklædning er almindeligt 
konkurrencepåklædning samt godkendt sikkerhedshjelm. Godkendt 

sikkerhedshjelm er også påbudt under opvarmning. 
 

Stk. 14: Pisk/sporer på dressurheste: Pisk (max. længde 120 cm), men 
sporer er ikke tilladt på 3-års heste. På 4-års og ældre dressurheste 
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må der rides med pisk (max. længde 120 cm) eller spore, eller uden 

pisk/sporer.  
 

Stk. 15:  Pisk/sporer på springheste: Sporer er ikke tilladt på 3-års, men der 
må rides med pisk (max. længde 120 cm inkl. snert). På 4 års og 

ældre springheste er både pisk (max. længde 75 cm inkl. snert) 
og/eller sporer tilladt. 

 
Stk. 16: Mønstreren: For at skabe et ensartet udtryk på banen og 

markedsføre Dansk Varmblod generelt er det et krav, at mønstrer af 
heste til bedømmelse, og andre på banen (gælder ej dommerne, der 

har egen uniform på), skal være iført Dansk Varmblods farver rødt 

og hvidt. Ved Hingstekåringen og Eliteskuet vil mønstreren blive 
nægtet adgang til banen, hvis man ikke er reglementeret påklædt. 

Ved al håndtering i forbindelse med fremstilling af hingste til 
forbesigtigelse og hingstekåring er ridehjelm obligatorisk. 

 
Stk. 17:  Ved mønstring, løsvisning, løsspringning og øvrige afviklinger er 

plastik på pisken og rasledåser m.v. ikke tilladt. 
 

Fremvisning under rytter 
                

Stk. 18: Heste, der optræder stressede, uopdragne eller går i for høj 
samlingsgrad eller er for hårdt redne, kan af dommerne tages ud af 

afprøvningen. 
 

Stk. 19: Drægtighed: Den drægtige hoppe skal have mindst fire måneder til 

foling ved afprøvning under rytter eller løsspringning. Ligeledes kan 
hopper tidligst afprøves fire måneder efter foling. 3-års hopper med 

føl ved siden kan ikke rideafprøves samme år, som de har 
folet/foler.  

 
Stk. 20:  Rytteren må under konkurrence/præsentationsklasse eller 

bedømmelse, ikke modtage hjælp udefra. 
 

Specifikt vedr. Egnethedstest og Unghestechampionat 
 

Stk. 21:    DV’s Alm. Bestemmelser er gældende til Egnethedstesten.  
 

Stk. 22:  Springheste til Egnethedstest må på opvarmningsbanen max. 
springe 10 cm højere end til bedømmelsen. 

 

Stk. 23:   DRF’s reglement er gældende til Unghestechampionatet.  
 

Stk. 24: Til Unghestechampionatet må en rytter max. fremvise 3 heste pr. 
disciplin og kun samme rytter må ride og opvarme hesten. 
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Vaccinationer 

 
Til alle Dansk Varmblods arrangementer skal gyldig vaccinationsbevis jf. 

nedenstående regler kunne fremvises.  
 

Heste med påbegyndt basisvaccination efter 31.12.2012 skal være 
basisvaccineret mod influenza A1 og A2 (mindst 21 og højest 92 dages 

mellemrum) samt booster-vaccineret (inden for 6 mdr. og 21 dage efter 2. 
basisvaccination). Herefter revaccineres hesten 1 gang årligt. Der skal gå 

mindst 7 dage fra en hest er vaccineret og til den deltager i et Dansk 
Varmblods arrangement. Det anbefales, at hesten også er vaccineret mod 

Herpesvirus I og IV. Endvidere anbefales det, at alle vaccinationer er foretages 

indenfor det seneste halve år for at dække hesten bedst muligt ind. 
 

Øvrigt 
 

Stk. 26: Usportslig optræden og unødig afstraffelse af hesten kan medføre 
bortvisning. Bemyndigelse hertil har de respektive dommere ved det 

pågældende arrangementer og den teknisk delegerede.  
 

Stk. 27: Doping: Doping af hesten er ikke tilladt og medfører diskvalifikation. 
Dopingtest kan forekomme til alle arrangementer. Dansk Varmblod 

følger samme regler for doping som DRF.  
 

Stk. 28:  Kun officials fra Dansk Varmblod, udover rytteren/mønstreren må 
være på banen under bedømmelsen, med mindre andet er nævnt.  

 

Stk. 29:  De almindelige bestemmelser er gældende under hele 
arrangementet og på hele arrangementspladsen. 

 
Stk. 30:  Ansvar: Hestens deltagelse i Dansk Varmblods arrangement sker for 

ejerens risiko. Der kan således ikke kræves ansvar eller 
erstatningskrav overfor Dansk Varmblod for skader pådraget eller 

forvoldt, ligesom de skader hesten måtte forvolde på tredjemand er 
for Dansk Varmblod uvedkommende. Hesteejeren/rytteren 

opfordres til at have de fornødne forsikringer i orden. 
 

Stk. 27: Hvis dommerne har stoppet en hest pga. halthed eller lignende, kan 
dommerne i samråd med Avlsledelsen i særlige tilfælde give 

dispensation til at starte igen efter skriftlig ansøgning fra 
hesteejeren via Dansk Varmblods sekretariat, såfremt det er 

afviklingsmæssigt muligt. Der må beregnes en behandlingstid på ca. 

4-5 dage 
 

Stk. 28:  Som ansvarlig for afviklingen af de regionale Eksteriørkåringer og 
Følskuer nedsættes en Arrangementsjury bestående af 1 dommer 

og 2 fra Regionsbestyrelsen. 
 

Stk. 29: Klager: Klager/protester, der ikke kan afklares på stedet, skal 
fremsendes skriftligt til Avlsledelsen. 

Tilrettet Januar 2023 


