
 

 

 
 

DRF Ponygames-Par Cup 2021 
 
 

Beskrivelse: 
Ponygames er en holddisciplin, hvor der rides forskellige stafetlege. Ponygames er sjovt og udfordrende for både hest 
og rytter. Det er godt til at skabe sammenhold og fordrer til samarbejde mellem ryttere. 

Cuppen afvikles over en række kvalifikationsstævner fra foråret 2021 til sommeren 2022, hvor det gælder for 
de deltagende ekvipager om at samle flest mulige point og dermed opnå adgang til finalerne der afvikles hhv. 
øst og vest for Storebælt i sommeren 2022. 
 

 
Startberettigelse: 
Hver hest/pony må max starte 6 ydelser pr. dag. Se ydelsestabel her. Det er tilladt for ryttere over 16 år at 
deltage på ponyer, såfremt ekvipagen fremstår harmonisk. 
 
Kvalifikationer:  
DRF Ponygames-par Cup stævnerne ligger i perioden fra foråret 2021 til sommeren 2022. 
Til hvert stævne med DRF Ponygames-par Cup udskrives følgende klasser: 

• Ponygames-par Begyndere skridt/trav- svarer til 1 ydelser, (hjælp til at komme op på hesten og/eller 
hjælp til at få hesten til at stå stille under øvelse er tilladt). 

• Ponygames-par med håndhest- svarer til 1 ydelse 

• Ponygames- par Øvet trav/galop- svarer til 2 ydelser 
 
DRF Sponsorerer deltagerrosetter til alle deltagere. Den arrangerende rideklub sørger for at der uddeles 
placerings-rosetter jf. placeringstabellen. 
 
Udstyr: 
Der rides efter DRF´s breddereglement ang. udstyr og afvikling. 
 
Afvikling: 

• Alle ryttere skal passere mållinjen på egen bane og være på ponyen (i sadlen med et ben på hver 
side) mindst 6 meter før målstregen. 

• Stafetten må afleveres til fods af rytteren, hvis den tabes efter passage af mållinjen. 

• For at forhindre tyvstart kan der etableres målport, dvs. to bomme, der lægges med en meter til 
halvanden meters afstand vinkelret på startlinjen. Imellem disse bomme skal alle ryttere passere. 

 

Fejl på banen: 

• Rytterne skal selv rette evt. fejl, inden legen fortsættes, f.eks. samle tabte rekvisitter op og rejse 
væltet materiel. Dette må gøres fra jorden hvis nødvendigt.  

• Ryttere, der ikke kan udføre en given øvelse fra ponyen/hesten, f.eks. nå en rekvisit, må sidde af og 
udføre opgaven, men skal sidde op igen, inden legen fortsættes. Rytteren skal holde i tøjlen under 
afsidning. 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Breddeaktiviteter/Ydelsestabel%202021.pdf


 

• Ryttere, der falder af, må sidde op igen og fortsætte ridtet fra det sted, 
faldet skete. Hvis en rytter falder af og ikke gennemfører legen, tildeles 
holdet 0 point i den pågældende leg. 

• Rytteren diskvalificeres hvis tøjler, stafet eller anden genstand bruges 
som pisk, og/eller hvis rytteren generer et andet hold 

 

Bedømmelse: 

• Der tages tid. Tiden startes ved startsignal, og stoppes når sidste rytter på holdet er reddet over mål.  

• Til det hurtigste hold i de enkelte lege gives der lige så mange point, som der er hold. Holdet med 
størst pointsum samlet af alle lege er vinder af klassen.  

• Ved pointlighed lægges alle holdets tider sammen, og holdet med samlet korteste tid vinder. 
 

Startgebyr og tilmelding: 
Prisen pr. klasse er 40,- kr. pr. ekvipage pr. start. Hvis mulig for klubben, kan de tilbyde, at man kan leje 
hest/pony af dem. 
Tilmelding sker via www.rideforbund.dk  
 
Point- og pointsystem: 
Der er point at hente i alle 3 klasser ved alle stævner efter nedenstående tabel: 
 

1. plads 10 point 

2. plads 8 point 

3. plads 6 point 

4. plads 4 point 

5. plads 2 point 

Resterende 

placeringer 

1 point 

 
De 10 ekvipager med højst pointsum fra ekvipagens to bedste kvalifikationer og eventuelle lige placerede med 
nr. 10 får adgang til finalen i henholdsvis Øst og Vest. 
Hvis der er mindre end 10 ekvipager på resultatlisten for den pågældende finale, vil der blive mulighed for at 
ansøge om wildcard. Wildcards udstedes af DRF og vil kunne søges og tildeles uden geografisk hensyn. 
 
 
Øst og Vest: 
Øst dækker over alle klubber i distrikt 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 
Vest dækker over alle klubber i distrikt 7, 8, 9, 10, 11/13, 12 og 14. 
 
Finalen: 
Er åben for kvalificerede ryttere. Rytterne skal være medlem af en rideklub under DRF. Startgebyr fastsættes 
af stævnearrangør i samarbejde med DRF. 
Mulighed for opstaldning og overnatning, samt priser for dette, fastsættes af stævnearrangør. 
 
Præmier til finalen:  
Der uddeles finalerosetter til alle finaledeltagere samt ærespræmier fra de tre øverst placerede. 
 

http://www.rideforbund.dk/


 

 
KRAV TIL KLUBBEN: 
 
Baner: 20 x 40 m. bane og minimum en 20 x 40 m. bane til opvarmning. 
 
Materiale: 
Slalom (5 slalomstøtter, 1 stafet pr. bane) 
Flagstafet (3 flag, 2 lave kegler pr. bane) 
Boldstafet (1 slalomstøtte med skål til bolde på toppen, 1 boldrør med fod, 3 tennisbolde pr. bane) 
Flyt 2 krus (4 slalomstøtter, 2 krus pr. bane).  
 
Materiale kan evt. lånes hos DRF Breddeaktivitets udvalg ved at ansøge her: 
https://da.surveymonkey.com/r/Materiale-til-Ponygames-par-Cup-staevne 
 
Hjælper:  
1 skriver/sammentæller, 1 som dømmer fejl på banerne, 2-3 tidtagere (en pr. bane), 1 speaker. 
 
 
Baneskitser: 
 
Ponygames lege kan ses her: 
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Breddeaktiviteter/Ponygames.aspx  
 

 
 

 
 

 

 

https://da.surveymonkey.com/r/Materiale-til-Ponygames-par-Cup-staevne
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Breddeaktiviteter/Ponygames.aspx

