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Catago Cup 2022 
 

Catago Cup er en landsdækkende turnering i dressur med 6 kvalifikationer, der afholdes som C-klasser ved stævner i 

hele landet i perioden maj-august 2022. 

Turneringen vil blive afviklet på to niveauer og som to selvstændige turneringer, dog altid ved samme stævne 

 

Kvalifikationsstævner: 

Dato Klub Distrikt 
7. - 8. maj Brande Sportsrideklub D11/13 

26. - 27. maj Glostrup Rideklub D1 

18. juni Ringsted Sports Rideklub D4 

25. - 26. juni Gråsten Rideklub af 2004 D8 

24. - 26. juni Kirstinelund Sportsrideklub D12 

1. - 3. juli Allerupgaard Rideklub D7 

 

Catago Cup LA 
Kvalifikationer (C-stævner) Der rides i LA4  

Finale (C-klasse til B-stævne) Der rides i LA4/LA5 

Startberettigede ryttere og heste Heste, der ikke har startet dressurklasser i sværhedsgrad 3 el. højere, ved 
min. C-stævne i kvalifikationsperioden. 
Ryttere, der ikke har startet dressurklasser i sværhedsgrad 4 eller højere ved 
min. C-stævne i kvalifikationsperioden.  
Hverken hest eller rytter må have deltaget i Agria DRF-mesterskab (individuel 
el. hold) i kvalifikationsperioden. 

 

Catago Cup MB 
Kvalifikationer (C-stævner) Der rides i MB0 

Finale (B-stævne) Der rides i MB0/MB2 

Startberettigede ryttere og heste Heste, der ikke har startet dressurklasser i sværhedsgrad 4 el. højere, ved 
min. C-stævne i kvalifikationsperioden. 
Ryttere, der ikke har startet dressurklasser i sværhedsgrad 5 eller højere ved 
min. C-stævne i kvalifikationsperioden.  
Hverken hest eller rytter må have deltaget i Agria DRF-mesterskab (individuel 
el. hold) i kvalifikationsperioden.  

 

Dansk Ride Forbund vil levere rosetter til alle deltagerne i kvalifikationsstævnerne. 

Der skal være to dressurdommere pr klasse i henhold til funktionsskema, som stævnearrangøren selv booker. 
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Selvom hesten eller rytteren ændrer status i løbet af turneringen, er det status på tidspunktet for tilmeldingsfristen til den 

første kvalifikation, de deltager i, der er afgørende.  

Det er tilladt for en rytter at have 2 heste med i hver klasse, ligesom der gerne må startes både LA og MB Cup. I dette 

tilfælde skal ryttere dog være opmærksom på, at der kun kan deltages i én finale og kun med én hest.  

 

Økonomi: 

Indskud til kvalifikationsklasse: Kr. 300 

Indskud til finalestævnet: Kr. 600 

 

DRF overfører kr. 2000 i tilskud til de stævnearrangører, der afvikler kvalifikationsrunder 

 

Kvalifikation til finalen 

De 20 ekvipager (samt eventuelle ligeplacerede), der på tværs af alle kvalifikationsrunder har opnået højeste procenter, 

kvalificeres til finalen. Ved start i flere kvalifikationsklasser er det den højest opnåede procentsats, der tæller. 

OBS: For at opnå adgang til finalen skal ekvipagens opnåede procent være minimum 65,001% 

Finaleafvikling 

Finaler afvikles d. 2.-4. september 2022 i Vallensbæk Rideklub og afvikles over tre dage på følgende måde: 

Dag 1: Indledende runde, der afvikles i LA4/MB0. De 8 bedst placerede direkte går videre til finalen på 3. dagen. 

 

Dag 2: B-finale i LA5/MB2 for de 12 ekvipager, der ikke er direkte kvalificeret til finalen på 3. dagen. De 2 bedst 

placerede ekvipager, opnår adgang til finalen. Adgang til B-finalen afhænger af, at ekvipagen har gennemført 

førstedagens indledende klasse, dvs. ikke har opgivet eller er blevet diskvalificeret. 

 

Dag 3: Finale i henholdsvis LA5 og MB2 for 10 ekvipager pr. klasse 

 

Vinder af Catago Cup er den ekvipage, der sammenlagt fra dag 1 og dag 3 opnår den højeste procentscore. For de to 

ekvipager, der har kvalificeret sig gennem B-finalen, gælder de resultater, der er opnået dag 2 og dag 3  

Opstaldning til finalen er ikke obligatorisk. 

Dotering og præmiering til finalen 

Dotering til finalen: DRF overfører 2 x kr. 10000 til stævnearrangøren (totalt kr. 20.000), som skal fordeles efter 

nedenstående tabel 

Nr. 1 2.500,- 

Nr. 2 2.000,- 

Nr. 3  1.500,- 

Nr. 4  1.000,- 

Nr. 5 til 10    500,- 

 

Præmier: Der vil blive uddelt rosetter til alle deltagere i både A- og B-finalen, dog kun dotering til de ti bedst placerede i 

henhold til det samlede resultat. Der vil derudover være æresdækken til vinderne, plaketter til alle deltagerne i A-finalen 

samt ærespræmier fra Catago til top 3 i begge finaleklasser. 


