
 

 

  

 

Regler for afvikling af DRF Elevskole Cup  
En Cup hvor sammenhold og socialt samvær er i højsæde og hvor elevhestene ikke skal transporteres. 

 
Tilmelding:  

Alle klubber med elevskole kan tilmelde DRF Elevskole Cup 2021. Det er muligt at tilmelde flere hold fra samme klub. 

Tilmelding skal ske via dette link  

 

Klubbens forpligtelser:  

Klubber der deltager i DRF Elevskole Cuppen, skal udvise ansvarlighed, så alle for en succesoplevelse. Klubbens 

tilmeldte hold forpligter sig til at afholde et stævne for hver runde de er med i. Holdene deltager i de antal puljer de er 

tilmeldt med hold Kun puljevinderne går videre til næste runde.   

 

Hvem kan deltage i DRF Elevskole Cup:  

DRF Elevskole Cup er åben for ryttere, der er tilknyttet elevskolen og modtager ugentlig undervisning på rideskolehest 

eller partshest på hold. Ryttere må ikke have startet stævner på andet end rideskoleheste. Ryttere, der har deltaget i 

finalen i 2020 eller ved hver pulje start har startet LB eller højere klasser (uanset stævne niveau) i dressur, spring eller 

military, kan ikke kan deltage i DRF Elevskole Cup.   

 

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

Ryttere og heste fremstå harmonisk og vægtgrænsen som værtsklubben har oplyst 14 dage før stævnedagen skal 

overholdes. 

 

Holdsammensætning:  

Et hold skal bestå af 4 ryttere. 2 af holdets ryttere skal være under 12 år, og de 2 andre ryttere må max være 16 år. (der 

må udskiftes ryttere undervejs i turneringen). Rytterne skal kunne matche de heste, som værtsklubben stiller til 

rådighed. Værtsklubben skal senest 14 dage før stævnet udfylde hestebeskrivelsesskemaet og sende til de gæstende 

klubber. Hestene skal gå samme program 3 gange med 3 forskellige ryttere. Skema findes på www.rideforbund.dk  

 

Vægtgrænser i Elevskolecup:  

Vi stiller krav til, hvor meget de ponyer og heste, der deltager i Elevskolecup skal kunne bære. Det er selvfølgelig for at 

undgå ekvipager, hvor rytteren er for tung for hesten. Når eksempelvis en af ponyerne, der skal gå Elevskole Cup 

program 1, skal kunne bære 40 kg, betyder det, at man kan forvente, at den kan bære 40 kg, men ikke mere. De 

gæstende hold skal altså på deres bruttohold have en rytter, der vejer max. 40 kg. 14 dage før et stævne skal 

værtsklubben udfylde et skema med beskrivelse af de heste, som rytterne skal ride til stævnet. Her skal bl.a. skrives, 

hvor meget hesten kan bære. Hvis den mindste pony, der skal gå Elevskole Cup program 1, kan bære f.eks. 60 kg, kan 

man selvfølgelig lade den lille rytter på 40 kg sidde over. På samme måde er der stillet krav til, hvor meget de øvrige 

heste skal kunne bære. Ved tilmelding skal man altså være opmærksom på, at man på holdet har ryttere, der kan ride 

de forskellige heste, så rideklubberne kan tilmelde deres heste uden risiko for, at de skal gå med ryttere, der er for tunge 

for dem. Skemaet findes på www.rideforbund.dk  
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Beklædning og udstyr:  

Ridehjelm: Obligatorisk. Skal leve op til Dansk Ride Forbunds godkendte standarder. Godkendte standarder kan findes 

på www.rideforbund.dk Derudover ingen begrænsninger hvad angår udseende på hjelmen.  

Sikkerhedsvest: Tilladt. Skal leve op til Dansk Ride Forbunds godkendte standarder. Godkendte standarder kan findes 

på www.rideforbund.dk Sikkerhedsvesten skal være ensfarvet eller diskret mønstret. Beklædningsgenstand på rytterens 

overkrop: Der henvises til Dansk Ride Forbunds dressurreglement på www.rideforbund.dk  Påklædningen bør være 

ensartet. 

Beklædningsgenstande på rytterens underkrop og schenkler: Der henvises til Dansk Ride Forbunds dressurreglement 

på www.rideforbund.dk 

 

Spore og pisk:  Der henvises til Dansk Ride Forbunds dressurreglement på www.rideforbund.dk. Ved brug af spore og 

pisk skal dette fremgå af hestebeskrivelserne. Der aftales nærmere omkring brugen med værtsklubben.   

 

Krav til hestemateriale:  

For at deltage i DRF Elevskole Cup skal hestene bruges min. to gange om ugen på elevskolehold, hvor de ikke rides af 

ejeren eller medlemmer af dennes familie. Hest/ponyerne skal være fyldt 5 år. Til hvert stævne skal værtsklubben stille 4 

heste til rådighed 

• DRF Elevskole Cup Program 1 (tilrettet LD1): En kat. 2- eller kat. 3-pony (min 120cm i stg.).  

Ponyen skal kunne bære en rytter på 40 kg.  

• DRF Elevskole Cup Program 1 (tilrettet LD1): En kat. 2 - eller kat. 1-pony.  
Ponyen skal kunne bære en rytter på 50 kg.  

• DRF Elevskole Cup Program 2 (tilrettet LC1): En kat. 2-eller kat. 1-pony eller hest.  

Pony-/hesten skal kunne bære en rytter på 60 kg.  

• DRF Elevskole Cup Program 2 (tilrettet LC1): En kat.1-pony eller hest.  

Pony-/hesten skal kunne bære en rytter på 70 kg  

 

Hvis en klub ikke kan leve op til krav om hestemateriale, kan der søges dispensation hos Elevskoleudvalget via e-mail: 

elevskole@rideforbund.dk  

 

Hest/ponyens udstyr:  

Der henvises til Dansk Ride Forbunds dressurreglement på www.rideforbund.dk. 

 

Udgifter:  

Klubberne bestemmer selv, hvad deres egne rytterne skal betale for at deltage i de stævner klubben afvikler, ligesom 

klubben selv afholder udgifterne for stævner i egen klub. Der må desuden påregnes udgifter til forplejning, kørsel til 

udestævner, dommere og rosetter/præmier. Der betales ikke for deltagelse i de andre klubbers stævner. Ved det 

enkelte stævne er det værtsklubben der booker en dommer (min. D1 dommerstatus). Det er også værtsklubben, der 

skal sørge for, at der er en person til at holde øje med opvarmningsområdet. Det kræver en person, der kender hestene 

og kan hjælpe og vejlede rytterne, så både hest/pony og rytter får en god oplevelse. 

Dommeren afregnes efter Dansk Ride Forbunds takster og godtgørelser. Se teksterne på www.rideforbund.dk  
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Regler for afvikling:  

De tilmeldte elevhold opdeles i puljer. Hver pulje består af 2-3 klubber/hold (der kan laves undtagelser for at få antallet til 

at stemme). Der er 4 ryttere på hvert hold. Fordelingen sker med hensyntagen til klubbernes geografiske placering, og i 

forhold til de 3 landsdele Øst-, Syd- og Norddanmark. Hvis der tilmeldes mere end 54 hold i landsdel Nord, kan 

Elevskoleudvalget vælge at flytte de sydligste klubber til landsdels Syd. Der rides stævne hos hver af klubberne i puljen, 

således at alle hold rider 1 gang hjemme og 2 gange hos en anden rideklub. Den første runde afvikles fra marts til 

udgangen af september 2021 . Efter den første runde, inddeles klubberne i nye puljer og rider en ny runde. Dansk Ride 

Forbund står for inddelingen af puljerne. Når puljerne har aftalt stævne datoer, skal disse indsendes til e-mail: 

elevskole@rideforbund.dk  

Et stævne kan afholdes på en hverdagsaften såvel som en weekend. Det er op til de enkelte klubber, hvilken dag og 

tidspunkt stævnet afvikles på. Værtsklubben stiller 4 heste til rådighed, således at 3 ryttere deles om en hest. Hver rytter 

har 15 min. opvarmning på hesten, hvorefter der rides et fastlagt dressurprogram. Værtsklubben skal have en person til 

rådighed på opvarmningen, som skal vejlede de gæstende ryttere i hvordan de får en god ridetur på hestene. 

Først gennem rides de 4 programmer at værtsklubbens ryttere, herefter rider de næste 4 rytter fra en af gæste 

klubberne osv. Afhæng af antal klubber i puljen. Denne rækkefølge skal overholdes ved puljestævner, for at rytterne får 

15 min. opvarmning. 

Klassen udskives som en %-klasse. Der skal afsættes 7 min. til hver rytter og 2 min. til hvert programskift (efter hver 

anden rytter). Der tegninger af begge programmer, som vi anbefaler bliver lagt til dommeren under stævnet. 

 

Programmer:  

DRF Elevskole Cup program 1 (tilrettet LD1)  

DRF Elevskole Cup program 2 (tilrettet LC1) 

Programmerne kan findes på www.rideforbund.dk  

 

Tegninger:  

Programtegninger kan findes på www.rideforbund.dk  

DRF Elevskole Cup programmerne ligger også i Equipe, så man kan med fordel benytte dette til udregning under 
turneringen.  

*Bemærk ændring i karaktergivningen, ændring i tekst ang. Eftergivenhed hos hesten samt fokus på rytteres udførsel af 

øvelserne i DRF Elevskole Cup programmerne i forhold til Dansk Ride Forbunds dressurprogrammer.  

 

Modtagelse af hjælpe: 

Alle ryttere må modtage hjælpe indtil dommeren ringer med klokken, hvortil programmet skal påbegyndes. Skulle det 

ske at rytteren er nødsaget til at modtaget hjælpe under programridtet, vil rytteren blive fratrukket 1 point for hver øvelse 

hvor hjælpen modtages.   

 

Baneforhold:  

Der rides på ca. 20 x 40 meter bane (bane B).   

Såfremt en klub ikke skulle have de nøjagtige mål, skal dette blot noteres ved tilmelding. 
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Resultater:  
De 4 rytteres resultat i % lægges sammen og udgør holdets resultat af det enkelte stævne. Procentpointene omregnes 
til point (eksempel: Nr. 1, 4 point. Nr. 2, 3 point. Nr. 3, 2 point og Nr. 4, 1 point. 
Holdets endelige resultat er summen af resultaterne fra de 2-4 stævner i puljen. Så frem der er 2 hold der har samme 
resultat, er det de 2 LC1 rytteres resultat af alle 2-4 stævner, der er afgørende. 
Ved pointlighed er det den klub som indbyrdes har opnået det bedste resultat, og dermed flest placeringer.  

På førstkommende hverdag efter et stævne sender værtsklubbens holdansvarlige resultaterne til e-mail: 

elevskole@rideforbund.dk  

 

Skadet/syg hest:  

Ved skader eller sygdom inden og under en konkurrence, skal værtsklubben stille med ny pony/hest. Eventuelle 

resultater opnået på syg/skadet pony/hest slettes og alle involverede rider på ny pony/hest.  

Lykkedes det ikke værtsklubben at fremskaffe en anden pony/hest, slettes alles holds point opnået på skadet/syg 

pony/hest.  

 

Skadet/syg rytter:  

Hvis et hold ikke har en reserverytter med, og en af holdets ryttere må udgå pga. skade/sygdom, tildeles den udgåede 

rytter dagens dårligste resultat minus 10 % point (Eks: 50% - 10% point = 40%). Har holdet reserverytter med, må 

reserverytteren ride programmet på ny efter max. 15 min opvarmning.  

 

Reserveheste:  

Værtsklubben sørger for reserveheste/ponyer, der kan sættes ind, såfremt en hest eller pony bliver syg/halt. Hvis 

dommeren og den ansvarlige for DRF Elevskole Cuppen synes, at en hest/pony under fremmed rytter(ryttere) udviser 

påfaldende dårlig adfærd, kan de implicerede fremmedryttere blive tildelt en reservehest og tilbudt at ride programmet 

om. Kan en reservehest ikke stilles til rådighed, slettes alle resultater på den udgåede hest.   

 

Uberettiget start:  

Konstaterer Elevskoleudvalget, at en eller flere ryttere fra et hold har startet uberettiget, tildeles rytteren(rytterne) dagens 

dårligste resultat minus 10% point. 

 

Udeblivelse:  

Udebliver et hold fra en turneringsrunde, tildeles det udeblevne hold 0 point til puljeregnskabet.  

 

Aflysning af pulje-stævne:  

Hvis en klub er nødsaget til at aflyse et puljestævne pga. evt. karantæne eller lignede, kan stævnet blive rykket til en 

anden dato eller andet sted.  
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Bedømmelse:  

Der er lagt vægt på rytterens forståelse for programridning, udførsel af programmet samt at styrke rytternes 

grundlæggende ride færdigheder gennem fokuseret vurdering af korrekt opstilling samt indvirkning på hesten. Med et 

øget fokus på rytternes grunduddannelse, og forståelse for samspillet med hesten. Rytterens korrekte og diskrete brug 

af hjælperne, samt en opstilling i god balance er vigtige parametre. 

Heste/ponyer bedømmes ikke efter om de går til bidet, hestens gangarter, eftergivenhed og holdning.  

 

De bedømmes på følgende: 

HARMONI & LYDIGHED: Harmoni og forståelse mellem rytter og hest. Opmærksomhed, tillid og harmoni, Samt lethed 

ved øvelsernes udførelse. 

RYTTERENS FORSTÅELSE: Tempo, bøjning, ligeud retning samt øvelsernes forberedelse og udførelse. 

RYTTERENS OPSTILLING: Opstilling-holdning, korrekt sæde, hænder og schenklers placering. 

RYTTERENS INDVIRKNING: Indvirkning- samspillet og effektiviteten af brugen af vægt schenkel og tøjlehjælp. 

Ved ”fejl bane” standses rytteren straks på signal fra hoveddommeren, som herefter om nødvendigt angiver, hvorfra 

ridtet skal genoptages og overlader derpå til rytteren at fortsætte. Rytteren bør dog ikke standses, såfremt 

hoveddommeren ikke anser, at fejlridningen har indflydelse på bedømmelsen af øvelsen, men der skal gives minuspoint 

for fejlridningen. 

Såfremt hesten forlader banens linjer med alle 4 ben, er det op til dommeren at vurdere, om rytteren skal trækkes -2 

point på kritikken eller bare skal fortsætte hvor hesten sidst var på banen med alle 4 ben. (rytteren diskvalificeres ikke og 

straffes ikke, hvis fejlen skyldes hestens dårlige opførsel) 

Hvis der under en konkurrence sker uheld med hestens udstyr (opsadling, optømning m.v.), således at rytteren må 

afbryde sit ridt, må rytteren fortsætte ridtet, når udstyret er bragt i orden. 

 

Dommeren skal ved hvert stævne give kommentar på kritikken for hver enkelt elev, da det er god læring. 

 

Diskvalifikation: 

Hvis der observeres tydeligt tegn på blod fra hestens mund eller mærker efter slag eller brug af sporer.  

Rytterens fald fra hesten/ponyen eller ekvipagens fald medfører diskvalifikation.  

Hvis dommeren har pålagt rytteren at afmontere ben beskyttelse eller pisken, medføre dette ikke diskvalifikation. 

Fejlridning 3. gang medfører diskvalifikation, men rytteren får lov til at færdiggøre programmet ved bedømmelse af 

dommeren. 

 

Udgået/Diskvalificeret rytter:  

Udgået/Diskvalificeret rytter tildeles 10 % point mindre end dagens øvrige laveste procentsats. 

 

Protester/Indberetning af overtrædelser:  

Det er kun den holdansvarlige som kan indberette protester eller indberetninger af overtrædelser af regler. Det skal 

sendes til e-mail: elevskole@rideforbund.dk senest 3 arbejdsdage efter hændelsen.  

Det er Elevskoleudvalget og DRF-administration som beslutter hvilke konsekvenser overtrædelser af regler medfører. 

 

Overtrædelser af regler:  

Det er Elevskoleudvalget som beslutter hvilke konsekvenser overtrædelser af regler medfører. 
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