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FINALEBESTEMMELSER  

DRF Elevskole Cup 2022 præsenteret af Horse Guard & Equipage 

Herning d. 12. – 14. august 2022 

 

Finalen i DRF Elevskole Cup 2022 afvikles d. 12.-14. august 2022 i Jyske Bank Boxen i Herning i forbindelse med VM 

2022.  

Til finalen skal der ikke medbringes egne heste, men der vil blive stillet heste til rådighed fra Herning Rideklub. Alle 

hestene godkendt af DRF. Finalen afvikles over to dage, hvor hvert hold rider én gang pr. dag.  

Alle hold, som har kvalificeret sig til finalen, kan medbringe én reserverytter. To hold fra samme rideklub, kan ikke 

deltage i finalen. Hvis to hold fra samme klub vinder hver sin pulje i sidste kvalifikationsrunde og dermed kvalificerer sig 

til finalen, bestemmer klubben, hvilke ryttere, der skal deltage i finalen. DRF vælger i dette tilfælde den anden 

deltagende klub. 

Program 

Nedenfor kan det overordnede program for finaledagene ses. Nærmere information om tidsplaner, mødetidspunkter og 

lokationer for alle dage annonceres medio juli.  

Fredag d. 12. august 

Alle finalehold ankommer til Messecenter Herning ca. kl. 16 

Holdledermøde med DRF (krav om deltagelse) ca. kl. 18 

Fremvisning af de heste holdene skal ride til finalen ca. kl. 19 

Lørdag d. 13. august  

Alle hold har deres 4 ryttere på konkurrencebanen i Jyske Bank Boxen. Vi forventer at starte ca. kl. 12:   

- 2 ryttere fra hvert hold rider ”Elevskole Cup LD1”  

- 2 ryttere fra hvert hold rider ”Elevskole Cup LC1” 

Søndag d. 14. august 

Alle hold har deres 4 ryttere på konkurrencebanen i Jyske Bank Boxen. Vi forventer at starte ca. kl. 8:   

- 2 ryttere fra hvert hold rider ”Elevskole Cup LD1”  

- 2 ryttere fra hvert hold rider ”Elevskole Cup LC1” 

Præmieoverrækkelse (alle finalehold deltager) ca. kl. 11:30 
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Startberettigelse 

Finalen i DRF Elevskole Cup, er som i de indledende runder, kun åben for ryttere i elevskolen der modtager ugentlig 

undervisning på elevskolehest eller partshest på hold. Ryttere må ikke have startet stævner på andet end 

rideskoleheste. Ryttere, der har deltaget i DRF Elevskole Cup finale i 2021 eller ved hver rundes start har startet LB1 

eller højere klasser i dressur til mere end 55%, kan ikke kan deltage i DRF Elevskole Cup 2022.  

Ryttere kan deltage til og med det år de fylder 16 år.  

Holdsammensætning  

Et hold skal bestå af fire ryttere. To af holdets ryttere skal være under 13 år, og de andre ryttere må max. være 16 år. 

Rytterne skal kunne matche de heste/ponyer, som stilles til rådighed til finalen, så ekvipagen fremstår harmonisk. Alle 

finalehold kan medbringe én reserverytter. Holdets reserverytter skal være startberettiget, men behøver ikke at kunne 

indgå i krav om holdsammensætning. Alle finalehold skal senest d. 1. juli 2022 melde holdinformation ind til Dansk Ride 

Forbund på mail elevskole@rideforbund.dk med følgende oplysninger:  

Navn og alder på de to LD-ryttere 

Navne og alder på de to LC-ryttere 

Navn og alder på reserverytter  

Holdleders navn og kontaktoplysninger (mail + tlf.)  

Hestebeskrivelser af finalehestene, udsendes fra Dansk Ride Forbund på mail til holdlederne for finaleholdene, i uge 26 

2022.  

Stævneafvikling 

Baneforhold 

Der rides på 20 x 40 meter bane (Bane B)  

Opvarmning 

Hver rytter har ca. 15 min. opvarmning. Opvarmning foregår på banen, lige ved siden af konkurrencebanen, kun adskilt 

at dressurhegn.   

Af hensyn til rytteren på konkurrencebanen, skal underviser/holdleder benytte headset til at hjælpe deres ryttere på 

opvarmningsbanen.  

Dommer 

Finalen dømmes af to dressurdommere pr. dag, udpeget af DRF, og det er samme dommere både lørdag og søndag.  

Konkurrencebanen 

Konkurrencebanen og opvarmningsbanen ligger begge inde i Jyske Bank Boxen. De to baner er adskilt af dressurhegn.  

Reglement 

Der henvises til DRF Fælles Bestemmelser samt Dressurreglement hvis intet andet er angivet. Se reglementer på 

https://rideforbund.dk/ridesport/sportsreglement 

Præmiering 

Finalen i DRF Elevskole Cup 2022 er præsenteret af Horse Guard og Equipage.  

Alle finaledeltagere modtager en finaleroset til præmieoverrækkelsen søndag d. 14. august.  

Der vil være ærespræmier fra Cuppens sponsorer til de tre bedst placerede hold 
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Billetter til finalehold 

Alle finaleholdenes ryttere samt holdleder (i alt 6 personer) modtager:  

- Billet til Equipark fredag, lørdag og søndag  

- Billet til Stutteri Ask Arena lørdag i dagtimerne  

- To campingenheder på pladsen, hvor holdet selv skal medbringe campingvogn eller telt, der skal opstilles på de 

tildelte campingenheder (der må opstilles 1 ”enhed”, altså ENTEN 1 campingvogn, 1 telt eller 1 autocamper, 

per campingenhed. Der må campere 6 personer per campingenhed) 

- Forplejning fredag aften, hele lørdag og søndag til og med frokost 

Transport til og fra Herning samt transport under finalestævnet betales af deltagerne. 

Hvis finalehold ikke ønsker at benytte campingenheder eller blot ønsker at benytte den ene, skal dette meddeles til DRF 

på elevskole@rideforbund.dk inden d. 1. juli 2022   

Tilkøbsmuligheder 

Tilkøbsmulighed 1 (kun muligt for finaledeltagerne)   
Billet til Stutteri Ask Arena fredag og Gallashow lørdag aften. 

Pris: 600,-  

Tilkøbsmulighed 2 

Det vil desuden for finaledeltagerne være muligt at tilkøbe billetter til fx venner/familie. Dog max to tilkøb af 

”Tilkøbsmulighed 2” pr. finaledeltager.  

Inkluderer: 

Billet til Equipark fredag, lørdag og søndag 

Billet til Stutteri Ask Arena fredag og lørdag i dagtimerne, samt gallashow lørdag aften  

Alle billetter giver adgang til unummererede pladser på tribunerne. 

Pris: 1.200, -  

Billetter kan tilkøbes ved at sende en mail til elevskole@rideforbund.dk med følgende informationer: 

Klub  

Navn på finaledeltageren  

Antal tilkøb der ønskes (bemærk begrænsningerne) 

Deadline for tilkøbsmuligheder er d. 1. juli 2022.  

Billetter der er adgangsgivende til Equipark, er også adgangsgivende til Jyske Bank Boxen, i dagene hvor der afvikles 

DRF Elevskole Cup Finale.  

Vigtige datoer 

D. 1. juli 2022 er deadline for følgende:  

- Indsendelse af information til DRF 

o Holdinformationer 

o Ønsker holdet at benytte campingenhederne? 

- Tilkøbsmuligheder 

Uge 26 – DRF udsender hestebeskrivelser. 

Medio juli – DRF udsender information om tidsplaner, mødetidspunkter og lokationer for finaledagene.  
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