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Vedrørende udklasning:Vedrørende udklasning:Vedrørende udklasning:Vedrørende udklasning: 
De placeringer man har opnået i dressur i 2009 og 2010 er 
gældende i den nye OUT-tabel, selvom man ikke har opnået 
65%. 
    

DRESSUR HEST / PONY: 
OUT-regler 

Klasse – Alle klasser  
Udelukkelse -  Ekvipager udelukkes af de respektive 

dressurklasser, hvis de har: 
 
1. Vundet det aktuelle program 3 gange med min. 65%. 
 
2. Vundet højere programmer 3 gange med min 65%. 
 
3. Været placeret 3 gange i højere sværhedsgrader end det 
program man ønsker at ride med min. 65%. 
 
Bemærk at pkt. 1 og 2 skal kombineres. 
 
Case: En ekvipage vil gerne starte LB2 (svh. 0). Ekvipagen har 
vundet LB2 2 gange med 65% og har vundet LB3  
(svh. 0) 1 gang med 65%. 
Ekvipagen må IKKE starte LB2, men må gerne starte LB3. 
 
Case: En ekvipage vil gerne starte LB2. Ekvipagen har vundet 
LB3 2 gange med 65%, og har været placeret 2 gange i LA1 (svh. 
1) med 65%. Ekvipagen må GERNE starte LB2. 
 
 
 
 

SPRING HEST / PONY: 
 

Hesteekvipager udelukkes, hvis de har: 

Sværhedsgrad 0: 
1. Vundet den pågældende klasse/højde 3 gange med 
0 fejl. 
 
2. Været placeret 3 gange i højere klasser med 0 fejl. 
 
Bemærk at pkt. 1 og 2 skal kombineres. 
 
Case: En ekvipage vil gerne starte LD. Ekvipagen har 3 
placeringer i LC med 0 fejl. 
 
Ekvipagen må IKKE starte LD (medmindre det er 
met. B0), men gerne LC. 
 

Sværhedsgrad 1-6: 
1. Vundet en klasse i den pågældende og/eller højere 
sværhedsgrad 3 gange med 0 fejl. 
 
2. Været placeret 3 gange i højere klasser med 0 fejl. 
 
Bemærk at pkt, 1 og 2 IKKE skal kombineres. 
 
Case: En ekvipage vil gerne starte LB1*/LB2**. Ekvipagen har 
vundet 2 LB-klasser med 0 fejl og har 1 placering i en LA-klasse 
med 0 fejl. Ekvipagen må GERNE starte LB. 
 

Ponyekvipager udelukkes fra en sværhedsgrad, hvis de 
har: 

 
Sværhedsgrad O: 
1. Vundet den pågældende klasse/højde 5 gange med 0 fejl eller 
2. Været placeret 5 gange i højere klasser med 0 fejl. 
 
Bemærk at pkt. 1 og 2 skal kombineres. 
 



Case: En ekvipage vil gerne starte LE. Ekvipagen har været 
placeret i LD 4 gange med 0 fejl og vundet LE 1 gang med 0 fejl. 
Ekvipagen må IKKE starte LE (medmindre det er met. B0) 
men gerne LD. 
 

Sværhedsgrad 1-6: 
1. Vundet en klasse i den pågældende og/eller højere 
sværhedsgrad 5 gange med 0 fejl. 
 
2. Været placeret 5 gange i højere sværhedsgrader med 0 fejl. 
 
Bemærk at pkt. 1 og 2 IKKE skal kombineres. 
 
Case: En ekvipage vil gerne starte LB1*/2**. Ekvipagen har 
vundet 2 LB-klasser med 0 fejl og har vundet 3 LAklasser 
med 0 fejl. Ekvipagen må IKKE starte LB-klasser men gerne 
LA-klasser. 
 

STARTMULIGHEDER:STARTMULIGHEDER:STARTMULIGHEDER:STARTMULIGHEDER:    
    
Med hensyn til startmuligheder for 4- og 5 års heste og 
ponyer henvises til DRF´s reglement, - Dressurreglement pkt. 
210 samt Springreglement pkt. 310. 
 
ANDETANDETANDETANDET::::    
 

Hold præstationer/resultater berører ikke den enkelte 
ekvipages udklasning. 
 
Følgende stævneår tæller med ved udklasning: 
• Indeværende stævneår  
• Samt de to foregående stævneår. 
• Stævneåret følger kalenderåret 
 
Alle heste/ponyer skifter alder den 1/1.                                 


