
 

 

 
 

Bredde Actions-Parkour Cup 2020 
 

   
Bredde Actions-Parkour Cup 2020 er en turnering for alle ryttere og avlsforbud. Det kræver ikke medlemskab 
af en rideklub at deltage i Bredde Cups. Der afholdes mindst 4 Bredde Cupstævner på Sjælland, 2 på Fyn og 
6 i Jylland. 
Finalen afvikles 2 steder i landet, en i Øst og en i Vest.   
 
Deltagelse: 
Ekvipagerne opnår point ved deltagelse i disse Cupstævner. Alle deltager får en Actions-Parkour Cup rosette. 
Hver hest/pony må max starte 6 ydelser pr. dag.  Det er tilladt for ryttere over 16 år at deltage på ponyer, 
såfremt disse fremgår harmonisk. 
 
Kvalifikationer:  
Actions-Parkour Cup stævnerne ligger i perioden fra 1 februar til 1. september.  
For hver Actions-Parkour Cupstævne udskrives følgende klasser:  

• Cup Actions-Parkour for hånd hest- svarer til 1 ydelse 

• Cup Actions-Parkour Begynder skridt/trav- svarer til 1 ydelser 

• Cup Actions-Parkour Øvet trav/galop- svarer til 2 ydelser 

• Ekstra klasse: Kæphest- forhindrings bane 3-10 år  

• Ekstra klasse: Kæphest- forhindrings bane 11 år +  
 
Der udleveres rosetter fra DRF til alle der deltager i Cupklasser ved Cupstævner. Kæpheste deltager får en 
kæphest-rosette. Der gives placerings rosetter (ifølge alm. placeringsregler) af den arrangerende klub. 
 
Udstyr og afvikling: 
Der rides efter DRF´s breddeudvalgs regler ang. Udstyr og afvikling. 
 
Startgebyr og tilmelding: 
Det koster 40,- kr. pr. ekvipage pr. start. Kæpheste-klasser koster 30,- pr. ekvipage pr. start.  
Klubberne kan tilbyde, at man kan leje hest/pony af klubben 
Tilmelding via GO (Se hvordan her: https://go.rideforbund.dk/kom-godt-i-gang.aspx ) 
Alle Bredde Cup stævner kan ses på GO. Breddeaktivitetsudvalget opretter terminer på GO. 
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KRAV TIL KLUBBEN 
 
Baner: 20 x 40 m. bane og minimum en 20 x 40 m. bane til opvarmning. 
 
Materiale:   
Smalt pas (4 bomme, 6 dunke eller spande), Labyrint (6 bomme, 11 klodser eller sten)  ,  
flagrestrækning (4 støtter, 2 bomme, Plastik strimler,-poser eller -sække.), Flyt 1 flag (2 lave kegler, 1 flag), 
Flyt en bold(1 slalomstøtte med skål til bolde på toppen, 1 boldrør med fod, 1 tennisbold ), Slalom (5 små 
tønder, 5 seismografer (omvendt yoghurtbæger med en tennisbold)), Flyt 2 krus (4 slalomstøtter, 2 krus).  
 
Materiale kan evt. lånes via dette link https://da.surveymonkey.com/r/Materiale-til-Actions-Parkour-Cup-
staevne 
 
Hjælper:  
1 skriver, 1 som dømmer fejl på banen (der findes en video med vejledning til bedømmelse af fejl), 1 tidtager, 1 
speaker. 
 
Økonomi:  
Klubben får 30,- kr. pr. ekvipage pr. start i Cup-klasser og 20,- kr. pr. ekvipage pr. start i kæphest-klasser. (De 
10,- kr. som trækkes pr. start, er til dækning af stævneafregning.). DRF sørger for deltager rosetter, klubben 
står for placeringsrosetter. Klubben står for evt. udgifter forbundet med brug af dommer. 
 
Pointsystem: 
En 1. plads giver 10 point, 2. plads giver 8 point, 3. plads giver 6 point, 4. plads giver 4 point, 5. plads giver 2 
point, 6-? plads giver 1 point. 
Point liste kan ses her https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Bredde%20Cup.aspx 
 
De 10 Actions-Parkour ekvipager med højst pointsum fra de to bedste Bredde Cup stævner og lige placerede 
med par nr. 10 får adgang til finalen i henholdsvis Øst og Vest. 
Hvis der er mindre end 10 Actions-Parkour ekvipager på ranglisten for den pågældende finale, vil der blive 
mulighed for at søge wildcard. Wildcard vil være åbne for alle klubber i hele landet. 
 
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 alle ryttere, som er medlem af en rideklub under DRF. Der afholdes 2 finaler, en i ØST og en i 
VEST.  
Startgebyr fastsættes af DRF breddeudvalg 
Opstaldning og overnatningsmuligheder, samt priser for dette fastsættes af stævnearrangør. 
 Finale-Præmier: Der uddeles finalerosetter til alle finaledeltagere, underlag til 2. og 3. pladsen samt ekstra 
præmie til vinderne. 
 
Ansøgning: 
Ansøgning om mulighed for afholdelse af Bredde Cupstævner via dette link 
https://da.surveymonkey.com/r/Bredde-Cup-Actions-Parkour-2020     
Ansøgningsfrist er senest den 1. januar 2020. 
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Baneskitse: 
 
Action-Parkour forhindringer kan ses her: 
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Breddeaktiviteter/Action-Parkour.aspx  
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