
 

 

 
 

DRF Stilstafetspring Cup 2021 
 

 
Beskrivelse: 
Stilstafetspringning er en holdkonkurrence, der kræver god balance og et godt samarbejde rytterne imellem. 
Holdet skal fejlfrit og på pænest og mest sikre måde bringer stafetten (en springpisk) fra start til mål. Et 
stafethold består i denne cup af 2 ryttere med hver sin pony/hest. 
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 Stilstafetspring Cup stævnerne ligger i perioden fra foråret 2021 til sommeren 2022.  
Til hvert stævne med DRF Stilstafetspring Cup udskrives følgende klasser: 

• Stilstafetspring-par 40 cm. (hver ekvipage rider 2 runder) – svarer til 2 ydelser (kun kryds og lodrette 
spring) 

• Stilstafetspring-par 50 cm. (hver ekvipage rider 2 runder) – svarer til 3 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: 

• Hver af holdets ryttere rider sin del af banen med stafetten (den samme for alle hold), og 
afleverer/modtager stafetten fra en anden af holdets ryttere mellem to forud angivne forhindringer. 

• Hvis ekvipagen ikke får afleveret stafetten mellem de to opgivne forhindringer, men springer et spring 
for meget med stafetten, skal ekvipagen ride tilbage (selv om afløseren er fulgt med), idet stafetskiftet 
skal foregå imellem de to angivne forhindringer. 

• Hvis en ekvipage udgår eller diskvalificeres, overtager den efterfølgende ekvipage på holdet stafetten 
og rider med den det sidste stykke af den udgåede ekvipages afbrudte bane foruden sin egen 

• Hvis begge ekvipager på holdet diskvalificeres, udgår holdet. 

• Det er tilladt, at rytterne hjælper hinanden verbalt med linjeføringen. 
 
Strafpoint: 

• Hvis holdets 1. rytter ikke starter korrekt, tildeles holdet 1 strafpoint og starter på ny. 

• Nedslag giver 0,5 strafpoint. 

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


 

• Spring efter aflevering af stafetten eller målridning giver 0,5 strafpoint 

• Ved hver refuseringer gives 1 strafpoint. Efter 3. refusering udgår 
ekvipagen med 0 point.  

• Ved fejl i bane tildeles 2 strafpoint, og næste rytter overtager stafetten. 

• For hvert påbegyndt sekund som holdet overskrider den fejlfri ridetid gives 0,1 strafpoint.  

• Udgår en rytter medregnes rytterens strafpoint i holdets samlede resultat. 
 
Bedømmelse: 

DRF stilstafetspring Cup bedømmes ud fra dette skema. 
 
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. 
 
  
 
 
 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Breddeaktiviteter/Stildommer%20bed%C3%B8mmelsesskema.pdf
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KRAV TIL KLUBBEN 
 
Materiale:  
8 spring (3-4 skal kunne bygges til oksere) 
1 lodret og 1 okser på opvarmning.  
Tal fra 1 til 16 (9-16 kan evt. være i papirs form og hænge på støtterne). 
 
Hjælper:  
1 skriver, 1 speaker, 1 som dømmer fejl på banen, 1 Stildommer (det er valgfrit om klubben bruger stildommer 
eller en person med erfaring, ved brug af en person med erfaring i stedet for en uddannet stildommer, må 
vedkommende ikke have tilknytning til arrangerende klub), banehjælpere, 1 bane ansvarlig (Det er valgfrit, om 
klubben bruger en banedesigner eller selv sætter banen op).  
Der må kun springes de vedhæftede baner. 
 
 
Baneskitser: 
 

 



 

 
 
 


