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Tillæg til DRF Fælles Bestemmelser vedr. banetræning  
 
Nærværende tillæg træder i kraft pr. 31. juli 2019. For så vidt angår banetræninger der udbydes i forbindelse 
med stævner, indskrives disse fremadrettet i stævnepropositionerne til distriktets/udvalgets godkendelse. 
 
 
Afsnit 51 – Klassetyper 
 
51.2 Træningsklasser 
Træningsklasser (”sløjfeklasser”) er klasser, hvis formål er træning snarere end konkurrence. I sådanne klasser er der 
ikke en placeringsrækkefølge, men der kan gives en sløjfe for et givent opnået kriterium. F.eks. kan det i dressur 
angives, at der skal opnås 60 % for at få en sløjfe, og at man i springning skal præstere en 0-runde.  

• Banetræning, jf. nedenstående definition, hører til under træningsklasser i DRF’s Fælles Bestemmelser. 
o Såfremt en stævnearrangør ønsker at udbyde banetræning i forbindelse med et stævne, skal 

banetræning indskrives i propositionerne, som godkendes af distrikt/udvalg.    
 

o Såfremt en klub ønsker at udbyde banetræning som en selvstændig aktivitet til andre ryttere end 
klubbens egne, og uafhængigt af en til klubben tildelt stævnetermin, kan klubben gøre dette under 
skyldig hensyntagen til distriktets øvrige klubbers stævner. Banetræning som en selvstændig aktivitet 
kan ikke finde sted på samme termin som en anden klub i distriktet er tildelt et stævne. En klub der 
ønsker at udbyde banetræning skal fremsende information herom til distriktets stævnekoordinator 
senest 7 dage før banetræningen finder sted.  

 
En klub der udbyder banetræning, og som ikke følger ovennævnte bestemmelse, kan af DRF’s administration, jf. DRF’s 
Fælles Bestemmelser, tildeles en sanktion til og med grad 2 (bøde kr. 550,-). I gentagelsestilfælde indberetter DRF’s 
administration den pågældende klub for DRF’s disciplinærudvalg med henblik på en grad 3 sanktion.  

 
 

 
Banetræning under Dansk Ride Forbund defineres på følgende måde:  
  
En Banetræning må ikke indeholde nogle former for konkurrencemoment imellem deltagerne. Dvs.   

• Der er ingen præmier  

• Der uddeles ingen sløjfer 

• Der deltager ingen dommer  

• Der registreres ingen resultater 

• Der er ingen konkurrence på nogen anden måde.  
 
Banetræning skal afvikles efter disciplinens sportsreglement således, at rytteren overholder regler for etik, velfærd og 
brug af udstyr på hesten/ponyen.  
  
For springnings vedkommende kan der aftales deltagelse af en banedesigner af hensyn til sikkerhed og kvalitet af 
banebygning. Denne skal oplyses om, at det ikke er en konkurrence, så der kan være en problemstilling omkring 
forsikring, hvis banedesigneren kommer til skade. Prisen for banedesignerens ydelser aftales separat under 
hensyntagen til potentiel manglende forsikring.   
  
Banetræning uploades på DRF Go!  


