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Brogaardens Kombi Cup er en ny landsdækkende turnering i spring og dressur på D-niveau. 

Cuppen afvikles med kvalifikationsstævner i perioden april-september 2023, og afvikles som to selvstændige Cups i 

henholdsvis øst og vest. 

Der vil blive afviklet 12 kvalifikationer i vest og 10 kvalifikationer i øst. 
Der afvikles dressur og springning ved samme stævne over to dage, og ekvipagerne skal deltage i begge discipliner til 

samme stævne for at der optjenes point. Der kan deltages i ubegrænset antal kvalifikationer. 
 

Startberettigede: 
Ryttere: Åben for alle ryttere, der ikke har startet C-stævner/C-klasser eller højere i kvalifikationsperioden (2021-2022-

2023) før deltagelse i rytters første kvalifikationsstævne. 
Heste: Åben for alle heste og ponyer, der ikke har startet i sværhedsgrad 4 eller højere (i spring, dressur og military) i 

kvalifikationsperioden (2021-2022-2023). 
 

OUT er gældende ved turneringens start, og selv om hesten eller rytteren ændrer status i løbet af turneringen, er det 

status på tidspunktet for anmeldelsesfristen til ekvipagens første kvalifikationsdeltagelse, der afgør ekvipagens 

startberettigelse. 
 

Afvikling af kvalifikationsstævner: 
Dressur: Afvikles i LC2 – heste på A-bane, ponyer på B-bane 
Springning: Afvikles i metode B7 – heste 80 cm, ponyer 60 cm (kat. 1) / 50 cm (kat. 2) / 40 cm (kat. 3) 
 

Dansk Ride Forbund sponserer rosetter til alle placerede (i begge discipliner) til kvalifikationsstævnerne jfr. 

placeringstabellen og der vil være ærespræmier fra Brogrden til vinderne. 
 

Hver rytter må deltage med maks. 2 heste/ponyer. Det betyder, at der gerne må startes både på hest og pony, såfremt 

rytters alder berettiger til dette. Ryttere skal dog være opmærksomme på, at der kun kan deltages i én finale og kun med 

én hest/pony.  

Point gives til ekvipager i henhold til placeringsrækkefølgen, dog altid jfr. placeringstabellen. Er der kun 2 placeringer i en 

klasse får nr. 1 og nr. 2 point hhv. 12 og 10 point, resten af klassen får tildelt 1 point 

Placering Point 

Nr. 1 12 

Nr. 2 10 

Nr. 3 8 

Nr. 4 6 

Nr. 5 4 

Øvrige placeringer 2 

Øvrige gennemførte 1 

 

Alle der gennemfører både spring og dressur får point jfr. ovenstående tabel. Dvs. bliver en ekvipage placeret som nr. 2 i 

dressur og nr. 3 i springning, opnår denne i alt 18 point. 

Hvis en ekvipage ikke gennemfører den ene disciplin, og f.eks. bliver diskvalificeret på springbanen, vil point for 

dressurens placering fortsat blive registreret på pointskemaet. Dette forudsætter dog, at ekvipagen har været til start i 

begge discipliner. 

 

Der kan optjenes point både øst og vest, men da det er to separate turneringer, vil point ikke blive sammenlagt. 
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Økonomi: 

Indskud til kvalifikationsklasse: Kr. 250 (eftertilmelding kr. 500) for begge klasser 

Indskud til finalestævnet: Kr. 400 (eftertilmelding kr. 800) for begge klasser 

 

Kvalifikation til finalen 

De 25 ekvipager (samt eventuelle ligeplacerede) fra henholdsvis i øst og vest, der på tværs af alle kvalifikationsrunder 

har opnået flest point, kvalificeres til finalen. Det betyder, at der vil være finaler for de 25 ponyekvipager og 25 

hesteekvipager med flest point i både øst og vest. 

 

Finaleafvikling 

Der afvikles to finalestævner i 3. eller 4. kvartal 2023 i henholdsvis øst og vest – nærmere info følger. 

Alle point bliver nulstillet inden finalens start, og der kan kun deltages i én finale og kun med én hest/pony 

Dag 1: Dressur: Afvikles i LC3 – heste på A-bane, ponyer på B-bane 

Dag 2: Springning: Afvikles i metode B7 – heste 90 cm, ponyer 70 cm (kat. 1) / 60 cm (kat. 2) / 50 cm (kat. 3) 

Opstaldning til finalen er ikke obligatorisk. 

 

Til finalestævnerne vil dressurklasserne vil blive bedømt af to dressurdommere i henhold til funktionsskema. 

Springklasserne dømmes af én springdommer og der vil til stævnerne ligeledes være en TD tilknyttet. Dansk Ride 

Forbund tildeler officials til begge finalestævner og yder tilskud hertil på kr. 10.000 

 

Præmiering til finalen 
Der vil være æresdækken til vinderne, samt underlag til nr. 2 og 3. Der vil derudover være rosetter til alle finaledeltagere, 

samt ærespræmier fra Brogaarden.  

Vinderne af Brogaadens Kombi Cup 2023 i øst og vest er de ekvipager, der sammenlagt opnår de højeste point ud fra 

nedenstående skemaer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis en ekvipage ikke gennemfører den ene disciplin, og f.eks. bliver diskvalificeret på springbanen, vil point for 

dressurens placering fortsat blive registreret på pointskemaet. Dette forudsætter dog, at ekvipagen har været til start i 

begge discipliner. 

Ved eventuel ligeplacering i det samlede resultat i finalen, vil ekvipagers placering efter kvalifikationsstævnerne afgøre 

den endelige placeringsrækkefølge. Hvis de også her er ligeplacerede, vil den ekvipage med flest sejre, herefter flest 

andenpladser og så fremdeles, blive kåret som vinder. 

Procent (gennemsnittet 
fra de to dommere) 

Point 

73,001- 12 

71,001-73,000 11 

69,001-71,000 10 

67,001-69,000 9 

65,001-67,000 8 

63,001-65,000 6 

60,001-63,000 4 

58,001-60,000 2 

Mindre end 58,000% 1 

Springning 
 

Placering Point 

Nr. 1 12 

Nr. 2 10 

Nr. 3 8 

Nr. 4 6 

Nr. 5 4 

Øvrige placeringer 2 

Øvrige gennemførte 1 


