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Forord 

Nyt år og ny regelbog. Sådan er det ikke meningen det skal fortsætte. Sidste år blev processen med at gøre 

regelbogen ”langtidsholdbar” sat i gang. Tillægget til regelbogen ”Midlertidige Bestemmelser” blev indført. 

Dette tillæg skal håndtere de enkelte forhold der naturligt må justeres hvert år. 

 

Lars Toftdahl, Formand 

Dansk Western Forening 

 

 

Kontakt information: 
 

Bestyrelsen 
Formand  : Lars Toftdahl, lt@dwf.dk 

Næstformand  : Anna Søgaard Hanusova, 6178 1358, anhanus@yahoo.de 

Kasserer   : Lene Munk Andersen, 97975629, littlemule@mail.tele.dk 

Sekretær  : Laila H. Sørensen, 21 91 03 34, snowyhill@familie.tele.dk  

Bestyrelsesmedlem : Helle Dahl Christensen, 98 47 36 64, helle@dbwk.dk 

1. Suppleant  : Lars Sander, 86 93 69 99, egsa@mail.dk 

2. Suppleant  :Anna Jensen, 22 72 83 61, globerotten@hotmail.com 

 

Sportsudvalg 
Formand  : Anna Søgaard Hanusova, 6178 1358, anhanus@yahoo.de 

Næstformand  : Lene Munk Andersen, 97975629, littlemule@mail.tele.dk 

 

Økonomiudvalg 
Formand  : Lene Munk Andersen, 97975629, littlemule@mail.tele.dk 

Næstformand  : Lars Toftdahl, lt@dwf.dk 

 

Medlemsudvalg 
Formand  : Laila H. Sørensen, 21 91 03 34, snowyhill@familie.tele.dk 

Næstformand  : Lars Toftdahl, lt@dwf.dk 

 

Ungdoms og uddannelsesudvalg 
Formand  : Anna Jensen, 22 72 83 61, globerotten@hotmail.com 

Næstformand  : Anna Søgaard Hanusova, 6178 1358, anhanus@yahoo.de 
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I året 2011 gælder følgende midlertidige bestemmelser, som tillæg til DWF’s Regelbog 2011. 

 

§ 0105 POINT OG RYTTERSTATUS. 

Nyt fra 2011 er, at vi kun går 3 år tilbage med point. Det vil sige at kun point fra 2008, 2009 og 2010 bliver 

brugt til at bestemme rytterens status i 2011.  

Det betyder også at grundlaget for status 2012 vil være point i 2009, 2010 og 2011.  

 

Youth rytter (rytter der er under 19 år) vil uanset point ikke kunne opnå status 2.  

  

STANDARD: 

Som en konsekvens af omlægningen hvor vi fjerner begrebet amatør/prof., vil der i 2011 ikke være nogle 

rytterer med status 2. Dette vil kunne komme igen i 2012.  

 Status 4A, gælder ryttere der er 19 år eller ældre, som opfylder følgende krav: 

o Har løst rytterlicens. 

o Ikke har optjent flere end 19 pønalitetsgivende point i de 3 foregående år 
 Status 4B, gælder ryttere der er under 19 år, som opfylder følgende krav: 

o Har løst rytterlicens. 

o Ikke har optjent flere end 19 pønalitetsgivende point i de 3 foregående år 
 Status 3A, gælder ryttere der er 19 år eller ældre, som opfylder følgende krav: 

o Har løst rytterlicens. 
o Har optjent flere end 19 pønalitetsgivende point i de 3 foregående år  

 Status 3B, gælder ryttere der er under 19 år, som opfylder følgende krav:  
o Har løst rytterlicens. 

o Har optjent flere end 19 pønalitetsgivende point i de 3 foregående år.  

 

Alle der går fra status 4AB til status 3AB på grund af at de har flere end 19 point bliver i deres nye status 3AB 

nulstillet.  

 

Ryttere der i 2008, 2009 og/eller 2010 havde status 3AB eller 2 vil ligeledes blive nulstillet. Dog bevares der en 

status 3A eller 3B. 

 

KVÆGDISCIPLINER & SPEED EVENTS 

I kvægdiscipliner og speed events vil rytterens status 4A/4B, 3A/3B og 2 afhænge af de point der er optjent. 

Rytteren bliver hvert år placeret udelukkende på basis af de gældende point.  

 

Youth rytter (rytter der er under 19 år) vil uanset point ikke kunne opnå status 2. Har de flere end 75 

pønalitetsgivende point holder de status 3B. 

 Status 4A, gælder ryttere der er 19 år eller ældre, som opfylder følgende krav: 

o Har løst rytterlicens. 
o Ikke har optjent flere end 25 pønalitetsgivende point i de 3 foregående år.  

 Status 4B, gælder ryttere der er under 19 år, som opfylder følgende krav: 
o Har løst rytterlicens. 
o Ikke har optjent flere end 25 pønalitetsgivende point i de 3 foregående år.  

 Status 3A, gælder ryttere der er 19 år eller ældre, som opfylder følgende krav: 
o Har løst rytterlicens. 
o Har optjent fra 26 til 75 pønalitetsgivende point i de 3 foregående år.  

 Status 3B, gælder ryttere der er under 19 år, som opfylder følgende krav:  
o Har løst rytterlicens. 
o Har optjent fra 26 til 75 pønalitetsgivende point i de 3 foregående år.  

 Status 2, gælder ryttere der er 19 år eller ældre, som opfylder følgende krav: 
o Har løst rytterlicens. 

o Har optjent flere end 75 pønalitetsgivende point i de 3 foregående år 
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§ 0105.3 EKSTRAORDINÆR ÆNDRING AF RYTTERSTATUS.  

Der kan søges om dispensation med henblik på at få ændret rytterstatus. Dispensationsansøgningen skal være 

skriftlig og skal begrundes.  

 

Ingen rideprøve:  

 Rytterer, der starter AQHA, APHA, ApHC, som Amateur, kan direkte få status 3A/3B begge sektioner.  

 Dog gælder der for  kvæg og speed events sektionen følgende: Har man tidligere haft status 3A/3B 

eller 2, og har så få point at man har fået status 4A/4B, kan man ikke umiddelbart opnå status 3A/3B.  

 

Obligatorisk rideprøve:  

 Registrerede ryttere, som rider pointgivende stævner (eller tilsvarende) under DRF og tilsvarende 

foreninger.  

 Øvrige ryttere med rideerfaring uden for registrerede forbund  

 Nuværende DWF ryttere med licens status 4A/4B, som ønsker at opgradere.  

 Dog gælder der for kvæg og speed events sektionen følgende: Har man tidligere haft status 3A/3B eller 

2, og har så få point, at man har fået status 4A/4B, kan man ikke umiddelbart opnå status 3A/3B i 

denne sektion..  

 

Rideprøven 

Rideprøven er en praktisk prøve, som i sit forløb minder om en pleasure klasse. Ud over de ryttere, der ønsker at 

aflægge rideprøven skal der også være andre ryttere tilstede. Rytterne bliver bedt om at ride i alle tre gangarter i 

et ridehus/på en ridebane efter dommerens anvisning. Gangarterne bliver ikke vurderet, kun rytterens evne til at 

manøvrere på banen samtidig med andre, for således at sikre, at rytteren ikke er til fare for andre ryttere, hesten, 

publikum eller officials.  Den dommer eller anden kompetent person, udpeget af DWF’s Sportsudvalg, der 

vurderer prøven, vil ikke nødvendigvis være bekendt med, hvilke af de deltagende ryttere, der er til prøve. 

Dommeren giver sin vurdering af rytterne videre til DWFs repræsentant, der formidler resultatet videre til 

rytterne. 

 

§ 0107 SHOWTYPER, SAMMENLÆGNING AF KLASSER VED FOR FÅ 

STARTENDE. 

Følgende gælder for divisioner, der kræver rytterlicens, dvs. division 4A, 4B, 3A, 3B, 2 og novice horse. Har 

stævnearrangøren udskrevet en klasse i forskellige divisioner (f. eks. western horsemanship eller cutting i 

divisioner 4A, 4B, 3A, 3B og 2, Novice horse), men der ikke er nok startende i nogen af divisionerne til at 

klassen kan blive pointgivende i DWF regi, har stævnearrangøren følgende muligheder:  

 Stævnearrangøren kan på et ryttermøde eller efter alle tilmeldinger er modtaget slå klassene fra 

forskellige divisioner sammen:  

Først forsøger man at slå division 4A og 4B sammen og så 3A og 3B sammen. Giver dette stadigvæk 

ikke nok startende til at en klasse vil udløse DWF point, kan stævnearrangøren vælge at udbyde klassen 

som en åben-klasse, hvor rytterne på tværs af divisioner deltager og konkurrerer mod hinanden (f. eks. 

en western horsemanship eller en cutting klasse hvor alle rytterne deltager uanset hvad status de har). 

Klassen vil være pointgivende ved mere end 3 startende og point fordeles almindelig efter § 108 DWF 

regelbog 2011. Ved sådan en sammenlægning følger rytteren bidregler gældende for den division som 

rytteren oprindeligt meldte til. Vil rytteren ikke starte sådan en sammenlagt DWF-åben klasse, har 

rytteren ret at melde fra og få startpenge for denne klasse tilbage. Dog har rytteren ikke denne ret hvis 

klassen kun blive lagt sammen som 4A+B eller 3A+B, da man i sådan et tilfælde kun konkurrere mod 

egen division, blot uden hensyntagen til alder.   

 Stævnearrangøren kan gennemføre klasser i de forskellige divisioner rytterne har meldt til, uden at de 

kan blive pointgivende pga. for ringe tilslutning.  
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§ 0107.1 KVALIFIKATIONSKRAV FOR DWF DM. 

Danmarksmesterskabet er åbent for alle westernryttere, der har et gyldigt medlemskab i en DWF medlemsklub, 

har en gyldig rytterlicens og opfylder årets kvalifikationskrav. 

 

Generelt 

Guld- og sølvvindere fra DWF DM 2010 samt guld- og sølvvindere fra landsdelsmesterskaberne 2010 (såfremt 

disse er afholdt) er kvalificeret til DWF DM 2011. Disse bestemmelser gælder for både DWF DM i 

standardklasser, kvægklasser og speed events. 

 

Standardsektionen: 

1. For at kvalificere sig til DM 2011 skal rytteren have startet mindst en gang i pointgivende 

standarddiscipliner ved et DWF show i perioden siden sidste DWF DM i 2010.  

2. Starter i kvægdiscipliner og speed events tæller ikke med til DM-kvalificeringen. 

 

Kvæg- og speed events sektionen: 

1. For at kvalificere sig til DM 2011 skal rytteren have startet mindst en gang i pointgivende 

kvægdiscipliner eller speed events ved et DWF show i perioden siden sidste DWF DM i 2010.  

2. Starter i standarddiscipliner tæller ikke med til DM-kvalificeringen. 

 

§ 0107.2 LANDSDELSMESTERSKABER og DANMARKSMESTERSKABER, 

KLASSER. 

Der skal til Landsdelmesterskaber og Danmarksmesterskaber som minimum udbydes følgende klasser afhængig 

af showets type.  

 

Andre klasser kan udbydes efter arrangørens ønske og behov. Disse andre klasser vil dog ikke være officielle 

DWF mesterskabsklasser. 

 

Standardklasser ved DM og Landsdelsmesterskaber 2011 

Division 4A Division 3A 
4100 Showmanship at Halter *  
4105 Trail at Halter *  
4110 Western Pleasure  
4115 Western Pleasure Walk & Trot  
4120 Western Horsemanship  
4125 Western horsemanship Walk & Trot  
4130 Reining  
4140 Trail  
4145 Trail Walk & Trot  
4150 Western Riding  
 

3100 Showmanship at Halter *  
3105 Trail at Halter *  
3110 Western Pleasure  
3120 Western Horsemanship  
3130 Reining  
3135 Free Style Reining  
3140 Trail  
3150 Western Riding  

 

Division 4B Division 3B 
4200 Showmanship at Halter *  

4205 Trail at Halter *  

4210 Western Pleasure  
4215 Western Pleasure Walk &Trot  

4220 Western Horsemanship  

4225 Western horsemanship Walk & Trot  

4230 Reining  
4240 Trail  

4245 Trail Walk & Trot  

4250 Western Riding  

 

3200 Showmanship at Halter *  

3205 Trail at Halter *  

3210 Western Pleasure  

3220 Western Horsemanship  

3230 Reining  

3235 Free Style Reining  

3240 Trail  

3250 Western Riding  

 

Kvægklasser ved DM og Landsdelsmesterskaber 2011 
Division 4A Division 3A 
4160 Working Cowhorse 

4165 Cutting 

4170 Cattle Penning 
4175 Team Penning 

4180 Team Sorting 

3160 Working Cowhorse 

3165 Cutting 

3170 Cattle Penning 
3175 Team Penning 

3180 Team Sorting 
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 3185 Dummy Stopping 

3190 Dummy Roping 

3191 Ranch Riding 
3192 Ranch Trail 

3193 Ranch Cutting 

 

Division 4B Division 3B 
4260 Working Cowhorse 

4265 Cutting 
4270 Cattle Penning 

4275 Team Penning 

4280 Team Sorting 

 

3260 Working Cowhorse 

3265 Cutting 
3270 Cattle Penning 

3275 Team Penning 

3280 Team Sorting 

3285 Dummy Stopping 

3290 Dummy Roping 

3291 Ranch Riding 
3292 Ranch Trail 

 

Division 2 Division 2 
2060 Working Cowhorse 

2065 Cutting 

2070 Cattle Penning 
2075 Team Penning 

2080 Team Sorting 

 

2085 Dummy Stopping 

2090 Dummy Roping  

2091 Ranch Riding  

2092 Ranch Trail 

2093 Ranch Cutting 

2094 Working Ranch Horse 

 

 

Speed Events ved DM og Landsdelsmesterskaber 2011 

Division 3A Division 2 
3198 Barrel Race  

3199 Pole Bending  

 

2098 Barrel Race  

2099 Pole Bending  

 

Division 3B  
3298 Barrel Race 

3299 Pole Bending  

 

 

*= ikke pønalitetsgivende 

 

§ 0123 LICENSPRISER OG DEPOSITUM. 
 

Priser pr. 1/1-2011.  

 

Førstegangslicens/generhvervelse voksen (19 år eller ældre) 250,- kr., efterfølgende 150,- kr. pr. år 

Førstegangslicens/generhvervelse youth (under 19 år) 200,- kr. efterfølgende 100,- pr. år. 

 

Førstegangslicens er for dem, som ikke har haft licens før, og for dem som skal generhverve licens efter 

en pause. Rytterens alder er pr. 1/1 for det år licensen gælder. 

 

Depositum 

Depositum for at indbringe en formel klage til DWF er kr 500,- og være vedlagt klagen i for af kontanter eller 

være indbetalt på DWF’s konto i Sparekassen Limfjorden, regnr. 9116 kontonr. 0000468762. Husk at mærke 

betalingen navn og ande relevant information. 

 

Beløbet tilbagebetales hvis der gives medhold i klagen. 

 

 

 

 

 
 


