FJDK’s DRF/DKF Rangliste
Formål med Ranglisten:
Formålet med Ranglisten er, at fremme fjordheste ekvipagers deltagelse ved DRF og DKF
stævner rundt omkring i landet, hvor de er af stor PR-værdi for fjordhesten, når de viser, at
de kan konkurrere mod alm. heste og ponyer. Ranglisten er derfor et ”modstykke” til Fjord
Touren og resultater opnået ved fjordhestestævner tæller derfor IKKE med her.
Ranglisten er med til at synliggøre, hvor mange fjordheste, der deltager i DRF/DKF regi og
kan virke motiverende for knap stævnevante fjordheste ekvipager.
Ranglisten gør det muligt for fjordheste ryttere at konkurrere mod hinanden på lige fod, på
tværs af landsdele.

Deltagende Heste og Ryttere:
Startberettigede heste
Fjordheste kan deltage i FJDK’s DRF/DKF rangliste, dvs. heste der er optaget i
stambogens hovedafsnit med mindst tre generationers anerkendt afstamning i passet (se
FSR pkt. 3). Danskopdrættede fjordheste har bordeaux eller blåt pas. Fjordheste fra
udenlandske stambøger kan have andre pas farver.
Startberettigede ryttere/kuske
Hestens ejer eller rytter/kusk skal desuden være medlem af Fjordhesten Danmark samt
være tilmeldt Start-Ret-Listen hos Fjordhesten Danmark. Tilmelding til Start-Ret-Listen kan
gøres pr mail til startret@fjordhest.dk.

Ranglistepoint:
Ranglistepoint opnåes ved D/C/B/A stævner i DRF-regi (klubstævner, landsstævner og
internationale stævner i kørsel) og registreres i følgende kategorier:
Hest dressur – D,C, B og A - Niveau
Pony dressur – D,C, B og A -Niveau
Hest spring – D,C, B og A - Niveau
Pony spring – D,C, B og A -Niveau
Kørsel – hest og pony
Point kan kun opnås ved stævner under Dansk Rideforbunds regler/Dansk køreforbund,
med godkendte dommere samt bane byggere.

Der gives point pr. ekvipage. Ranglisten kører fra 1. januar 2017 til 31. december 2017.

Ranglisten følger kalenderåret, og kun resultater fra indeværende år er pointgivende. Ved
årsskifte nulstilles ranglisten.
Deltagelse i øvrigt i henhold til det enkelte stævnes propositioner.
Fjordheste stævner er R-stævner og tæller ikke med (Ved deltagelse i
fjordhestestævner opnås Fjord Tour Point, læs mere under Fjord Tour). E (interne klub)
stævner er ikke point givende.
Der skal være mere end tre startende i klassen før den er point givende. Hold
konkurrencer er ikke point givende. Antal placeringer efter placerings tabel, dog max 3
placeringer.
Indberetning af stævneresultater skal ske senest 7 dage efter resultatet er opnået.
Resultater indberettet for sent kommer ikke med.
Vær opmærksom på at udfylde indberetningsblanketten korrekt.
Der skal sammen med indberetningsblanketten medsendes dokumentation for den
opnåede placering. Der må gerne sendes link, men det er rytterens/kuskens ansvar at
sørge for at linket et tilgængeligt hele året, så dokumentationen er tilgængelig til årets
rangliste afsluttes.
Resultater indberettes på blanket ,der findes under sport 2017 og skal indeholde følgende
oplysninger:
· Rytters navn/kusk
· Hest/pony navn
. Fjordhesten Danmark medlems nr.
. Hestens id nr.
· Stævnedato, -sted og -type/niveau (D-, C, B-, A-)
· Klasse og placering (ved placering forstås, at man har fået en roset)
Point tabel er ligeledes at finde under Sport 2017.

Resultater modtages via e-mail: rangliste@fjordhest.dk
Ranglisten opdateres løbende på Fjordhest.dk

