
Kvalifikationskrav til DM 2018          Ændret 07.03.2018 
Køreudvalget har vedtaget følgende kvalifikationskrav til DKF’s DM i konkurrencekørsel i 2018:  
Følgende klasser er også godkendt af Danmarks Idrætsforbund: Svær klasse 1- og 2-spand hest og pony, 
hvilket betyder, at det bliver registreret i DIF, og at der er en DIF medalje til vinderne af disse klasser. 
 
Som noget nyt udvides antallet af klasser til DM til følgende:  
 

Danmarksmesterskaber i Svær klasse: 
1-spand hest  Dressur program 3*B HP1 
2-spand hest   Dressur program 3*B HP2 
1-spand pony  Dressur program 3*B HP1 
2-spand pony  Dressur program 3*B HP2 
 

Danske Forbundsmesterskaber:  
Svær klasse: 
4-spand hest  Dressur program 3*B HP4 
4-spand pony  Dressur program 3*B HP4 
Svær Derby  Dressur program 4A 
(Svær Derby for deltagere fra 14 år og derover)  
 
Msv klasse: 
Msv klasse, alle spandtyper Dressur program 7A 
Alderskrav for kusk jf. almindelige regler for pony/hest og spandtyper. 
Dispensation for ponyhøjde for 2- og 4-spand og differentierede maratonhastigheder, kat. 1, 2 og 3. 
Dispensation for dressurvogn i dressur og forhindringskørsel. 
 
Børn, Children, Junior og Young Driver klasser: 
Msv Derby Børn (7-14 år) Dressur program 3A 
National FEI Children  Dressur program Ch P1 
(10 – 14 år) 
Junior (14-18 år) Dressur program 4A 
Young Driver (16-21 år) Dressur program 3*A HP1/2 
 
Kvalifikationsperiode: DM 2016 og indtil sidste tilmeldingsdato til DM 2018. 
 
Kvalifikationskrav og Kvalifikationsstævner: 
For at blive kvalificeret til de svære klasser 1-spand- og 2-spand- hest og pony samt Msv klasse, skal kusken 
have gennemført mindst 3 af nedennævnte stævner i kvalifikationsperioden, hvor alle 3 discipliner er 
gennemført ved samme stævne uden udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse, og samtidig have opnået 
70 strafpoint eller derunder i dressur. For 4-spand hest og pony gælder samme regler, dog ligger grænsen 
på 75 strafpoint eller derunder i dressur. Mindst et stævne skal gennemføres i DM-året.  
 
Svær klasse: DM 2016, alle 2- og 3-dages landsstævner, alle internationale FEI-stævner, i den klasse, man 
ønsker at deltage i. Skal man til DM køre dressurprogram 3*B HP1/HP2/HP4, kan dressurprogram 3*C 
HP1/HP2/HP4 accepteres i 1-2 af kvalifikationsstævnerne. Der skal dog være mindst et kvalifikationsstævne 
i DM-året med dressurprogram 3*B HP1/HP2/HP4. 
  
MSV klasse: DM 2016, alle 2- og 3-dages landsstævner, alle internationale FEI stævner, i den klasse man 
ønsker at deltage i eller en sværere klasse. Dressurkrav i Msv. klasse er 70 strafpoint eller derunder, dog 75 
strafpoint eller derunder for 4-spand. Ved gennemførelse af svær klasse er kvalifikationskravet 80 
strafpoint eller derunder. Kuske, der er kvalificeret til at deltage i svær klasse, må kun starte i MSV DM med 
heste/ponyer, der ikke tidligere har deltaget i svær klasse i dressurprogram 3*B HP1/2/4. 



 
Deltagere i Svær Derby skal i kvalifikationsperioden have gennemført mindst 3 landsstævner i Svær Derby, 
hvor alle 3 discipliner er gennemført ved samme stævne uden udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse.  
 
Børn og Children skal ud over kvalifikationskrav for deltagelse i Msv Derby og National FEI Children 
klasserne også have gennemført mindst et landsstævne i DM-året i den klasse, de ønsker at deltage i, uden 
udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse. 
 
Junior og Young Driver kuske skal have gennemført mindst et landsstævne i DM-året i den klasse, de ønsker 
at deltage i, uden udelukkelse, diskvalifikation eller udgåelse. 
  
 


