
 

DRF HoldCup i Distance 2023 
 

DRF distance holdcup har til formål, at danne rammerne for, at distanceryttere kan ride og konkurrere sammen, på et 

niveau, hvor de fleste kan være med. Man rider for sit hold, og samler point til sit hold ved at deltage i udvalgte stævner i 

løbet af distancesæsonen. 

 

Afvikling 

Et hold består af 4 ryttere. Der kan skiftes ryttere ud på holdet max. 2 gange i løbet af turneringen. En tilmeldt rytter kan 

skifte sin hest ud løbende igennem cuppen – også uden forudgående information til DRF  

Turneringen afvikles i LD og LC til 10 udvalgte stævner i løbet af sæsonen. Cuppen afvikles i perioden marts-august 

2023, med finalestævne i efteråret 2023. 

Kvalifikationsstævner 

Ridt  Landsdel  Dato 

Vester Bjørnkær Jylland, Distrikt 11/13 25. marts 

Nordslesvigske Ridt Jylland, Distrikt 8  15.-16. april 

Hippoaden Lolland, Distrikt 5 22. april 

Frederikshåb Ridtet Jylland, Distrikt 11 6. maj 

Vestegnsridtet Sjælland, Distrikt 3 20. maj 

Skive Pinseridt Jylland, Distrikt 11 28. maj 

Mols Bjerge Ridtet Jylland, Distrikt 12 1. juli 

Københavnerridtet Sjælland, Distrikt 1 15. juli 

Hedelands Ridtet Sjælland, Distrikt 3 12. august 

Holberg Ridtet Sjælland, Distrikt 4 26. august 

 

Cuppens klasser er integreret i det pågældende stævnes LD/LC-klasse. DRF sørger for at hente resultater fra Equipe og 

vil også løbende opdatere resultatlisten på www.rideforbund.dk  

 

Pointsystem 

Gennemført LD Clear round pr. rytter = 5 point 

Gennemført LC Clear round/idealtid pr. rytter = 8 point 

Udgået uanset klasse = 0 point 

Bonuspoint tildeles, hvis alle holdes ryttere er til start ved samme stævne = 10 point pr. stævne 

 

Tilmelding 

Holdet tilmelder sig ved at sende en mail til distance@rideforbund.dk med følgende information: 

• Holdnavn 

• Navn på ryttere 

http://www.rideforbund.dk/
mailto:distance@rideforbund.dk


 

• Kontaktinformation på holdleder (skal være en af deltagerne på holdet) 

Hold kan løbende tilmeldes i hele perioden. 

Der er krav til medlemskab af en rideklub, men der er intet krav om at rytterne internt på holdet skal være medlem af den 

samme klub. D-licens kræves til LC klasser.  

Hvis holdene ønsker det, kan holdet få tilknyttet en mentor, som kan hjælpe med sparring til stævnedeltagelse og 

træning. Ønskes dette skal det oplyses ved tilmelding. 

 

Udelukkelser 

Ekvipager der i indeværende- samt to foregående år har været godkendt i LA klasser er ikke startberettiget i turneringen. 

 

Finale 

Finalen afvikles på Fyn i efteråret 2023. Stævnet er udelukkende et finalestævne og der vil ikke afvikles andre klasser 

end finalen. 

De 5 hold med højest samlede antal point efter sidste kvalifikationsridt, samt lige placerede med nr. 5, inviteres med til 

finalen. 

 

Finalen afvikles i en samlet LC-klasse på idealtid. Placering af holdene afgøres ud fra placering af de enkelte ryttere i 

klassen. Rytternes placering udløser nedenstående point: 

1. plads 25 point 

2. plads  24 point 

3. plads 23 point 

4. plads 22 point  

5. plads 21 point 

6. plads 20 point 

7. plads 19 point 

8. plads 18 point 

       osv …… ….. 

       25. plads  1 point 

 

Placering nr. 25, samt lavere placeringer en nr. 25 modtager 1 point. 

 

Præmier 

Alle deltagere vil modtage en roset ved gennemførelse af et kvalifikationsridt. Ved finalen vil der være flotte 

ærespræmier til de tre højest placerede hold og en finaleroset til alle finaledeltagere. 


