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 Bestemmelser 2022 

DRF Elevskole Cup 
 

Beskrivelse: DRF Elevskole Cup er en turnering hvor sammenhold og socialt samvær er i højsæde 
og hvor elevhestene ikke skal transporteres. 
 
Klubber der deltager i DRF Elevskole Cup, skal udvise ansvarlighed, så alle får en 
succesoplevelse. Klubbens tilmeldte hold forpligter sig til at afholde et stævne for hver 
pulje de er med i. Kun puljevinderne går videre til næste runde.   
 
Kvalifikationsstævner i DRF Elevskole Cup 2022 afvikles i perioden 10. januar til 5. 
juni 2022.  
 
I 2022 afvikles finalen, som noget særligt, under VM i Herning, d. 12.-14. august 2022.  

Tilmelding: Tilmelding til Elevskole Cup 2022 er gratis og skal ske til e-mail  
elevskole@rideforbund.dk med angivelse af følgende oplysninger:  

- Klubnavn 
- Antal hold  
- Kontaktperson/Holdleder 

o tlf. og e-mail 
Tilmelding senest den 31. december 2021. 

Niveau/programmer:  DRF Elevskole Cup udskrives i følgende to programmer:  

- DRF Elevskole Cup program 1 (tilrettet LD1)  
- DRF Elevskole Cup program 2 (tilrettet LC1)  

Startberettigelse: DRF Elevskole Cup er 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 4 ryttere. 2 af holdets ryttere skal være under 13 år, og de 2 
andre ryttere må max. være 16 år. (der må udskiftes ryttere undervejs i turneringen). 
Rytterne skal kunne matche de heste/ponyer, som værtsklubben stiller til rådighed, så 
ekvipagen fremstår harmonisk.   
 
Krav til holdsammensætning: 
2 ryttere skal være under 13 år (kalenderåret 2022) 
2 ryttere skal være max. 16 år (kalenderåret 2022) 

Eksempel på holdsammensætning:  
Eks. 1:   
Rytter 1 – født 2010 (12 år) 
Rytter 2 – født 2011 (11 år) 
Rytter 3 – født 2009 (13 år)  
Rytter 4 – født 2006 (16 år)  

mailto:elevskole@rideforbund.dk
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Elevskole/Elevskole%20Cup%20LD1.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Elevskole/Elevskole%20Cup%20LC1.pdf
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Eks. 2:  
Rytter 1 – født 2009 (13 år) 
Rytter 2 – født 2009 (13 år) 
Rytter 3 – født 2009 (13 år)  
Rytter 4 – født 2007 (15 år)  

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. 
Heste/ponyer skal være fyldt 5 år. Såfremt der kan/skal/må benyttes pisk eller sporer, 
skal dette fremgå af hestebeskrivelsen.   
 
Til hvert stævne skal værtsklubben stille 4 heste/ponyer til rådighed jf. nedenstående 
fordeling.   
 
Til hver stævne skal værtsklubben stille med flg.:  
DRF Elevskole Cup Program 1 (tilrettet LD1):                                                      
En kat. 3 - eller kat. 2-pony.  
 
DRF Elevskole Cup Program 1 (tilrettet LD1):                                                      
En kat. 2 - eller kat. 1-pony.   
 
DRF Elevskole Cup Program 2 (tilrettet LC1):                                                      
En kat. 2 - eller kat. 1-pony eller hest.   
  
DRF Elevskole Cup Program 2 (tilrettet LC1):                                                      
En kat.1-pony eller hest.    
 
Værtsklubben skal senest 14 dage før stævnet udfylde hestebeskrivelsesskemaet og 
sendes til de gæstende klubber. Hestene skal gå samme program 3 gange med 3 
forskellige ryttere. Hestebeskrivelsesskema findes her. 
 
Reserveheste:  
Værtsklubben sørger for reserveheste/ponyer, der kan sættes ind, såfremt en hest 
eller pony bliver syg/halt.  

Hvis dommeren og den ansvarlige fra værtsklubben synes, at en hest/pony under 
gæstende rytter(ryttere) udviser påfaldende dårlig adfærd, kan de implicerede 
gæstende ryttere blive tildelt en reservehest og tilbudt at ride programmet om. Kan en 
reservehest ikke stilles til rådighed, slettes alle resultater på den udgåede hest.   

Puljer og runder: Turneringens tilmeldte hold inddeles i puljer. Disse inddeles geografisk af DRF og 
meldes ud til de deltagende klubber d. 10. januar 2022. 
 
Rundeafviklingsperioderne offentliggøres d. 10. januar 2022, når alle hold er tilmeldt 
turneringen.  

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Elevskole/Hestebeskrivelse%20-%20DRF%20Elevskole%20Cup%202022.pdf
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  Stævneafholdelse:  

Der rides stævne hos hver af klubberne i puljen, således at alle hold rider ét stævne 
hjemme og ét stævne hos hver af de andre hold i puljen. 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. 
 
Værtsklubbens ryttere gennemrider de 4 programmer først, herefter rider de næste 4 
rytter fra en af gæstende klubber osv. Afhæng af antal klubber i puljen. Denne 
rækkefølge skal overholdes ved puljestævner, for at rytterne får 15 min. opvarmning. 
Klassen udskrives som en %-klasse. Der skal afsættes 7 min. til hver rytter og 2 min. 
til hvert programskift (efter hver anden rytter). Der forefindes tegninger af begge 
programmer, som vi anbefaler bliver lagt til dommeren under stævnet, de kan findes 
på DRF’s hjemmeside her.  

Programmer:  
De fastlagte dressurprogrammer gennemrides af 4 ryttere fra hver af de deltagende 
klubhold, 2 ryttere rider LD1 tilrettet og 2 ryttere rider LC1 tilrettet. De to programmer 
samt tilhørende tegninger kan hentes på DRF’s hjemmeside her.    

DRF Elevskole Cup programmerne ligger også i Equipe, så man kan med fordel 
benytte Equipe til stævneafvikling.   
 
Bemærk at DRF Elevskole Cup programmerne afviger fra DRF’s almindelige LD1 og 
LC1 dressurprogrammer, i karaktergivningen ang. eftergivenhed hos hesten samt 
fokus på rytteres udførsel af øvelserne.  
 
Modtagelse af hjælp: 
Alle ryttere må modtage hjælp indtil dommeren giver startsignal, hvortil programmet 
skal påbegyndes. Skulle det ske at rytteren er nødsaget til at modtage hjælp under 
programridtet, vil rytteren blive fratrukket 1 point for hver øvelse hvor hjælpen 
modtages.   
 
Baneforhold: 
Der rides på 20 x 40 meter bane (Bane B). Såfremt en klub ikke skulle have de 
nøjagtige mål, skal dette noteres ved tilmelding og herefter oplyses de gæstende 
klubber 
 
Dommere: 
Værtsklubben sørger for at booke en dressurdommer. Der skal bruges en DRF 
autoriseret dressurdommer. Der findes dommervejledning til DRF Elevskole Cup. 
Dommervejledningen skal sendes til dommeren inden konkurrencen, denne kan findes 
på DRF’s hjemmeside, her. 
 
Udregning af resultat:  
De 4 rytteres resultat i procent lægges sammen og udgør holdets resultat til det 
enkelte stævne. Hvert holds placering omregnes til point (eksempel: 1. plads=4 point, 
2. plads=3 point, 3. plads=2 point osv.) 

https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/drf-elevskole-cup
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/drf-elevskole-cup
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktiviteter/Elevskole%20Cup.aspx
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/drf-elevskole-cup
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Holdets endelige resultat er den samlede sum af point fra puljens stævner. Så frem 
der er 2 hold der har samme resultat, er det den samlede procent for de to ryttere der 
har redet LC1, der er gældende.  
Benyt gerne DRF Elevskole Cup Resultatskema, som kan findes her.  
 
Økonomi:  
Klubberne bestemmer selv, hvad deres egne ryttere skal betale for at deltage i 
turneringen. Klubben afholder udgifter for stævner i egen klub. Værtsklubben sørger 
for opsyn med opvarmningen i form af en person, der kender hestene og kan hjælpe 
og vejlede rytterne, så alle får en god oplevelse. Der vil være udgifter til forplejning, 
kørsel til udestævner, dommere og evt. rosetter/præmier. 
Der betales ikke for deltagelse til stævner hos de andre klubber.  
 
Indberetning: 
Holdlederen for værtsklubben skal indberette nedenstående til 
elevskole@rideforbund.dk:  

- Stævnedato inden rundens start.  
- Stævnets resultat efter stævnets afslutning og senest 3 hverdage efter. Til 

indberetning af stævneresultat skal DRF Elevskole Cup Resultatskema 
benyttes, find dette her. 

Turneringens resultater opdateres løbende på www.rideforbund.dk  
Reglement: Der henvises til DRF Fælles Bestemmelser samt Dressurreglement hvis intet andet er 

angivet.  
Se reglementer på https://rideforbund.dk/ridesport/sportsreglement  

Deltager rosetter og 
nåle 

DRF giver rosetter og nåle til alle de deltagende hold (5 rosetter og nåle pr. hold). Hvis 
klubben skulle ønske flere, kan disse tilkøbes. For bestilling af dette skal klubben 
sende en mail til elevskole@rideforbund.dk 

Finale:  Finalen i DRF Elevskole Cup 2022 afvikles d. 12.-14. august 2022 i Messecenter 
Herning i forbindelse med VM 2022.  
Til finalen skal der ikke medbringes egne heste, men der vil blive stillet heste til 
rådighed, som er godkendt af DRF. Finalen afvikles som 2 separate dage, hvor hvert 
hold rider 1 gang pr. dag. Finalen dømmes af 2 dressurdommere pr. dag, udpeget af 
DRF.  
Alle hold som har kvalificeret sig til finalen, kan medbringe 1 reserverytter.  
 
To hold fra samme rideklub, kan ikke deltage i finalen. Såfremt to hold fra samme klub 
vinder hver sin pulje i sidste runde og dermed kvalificerer sig til finalen, bestemmer 
klubben, hvilke ryttere, der skal deltage i finalen. DRF vælger den anden deltagende 
klub. 

Support:   Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med eller under afvikling af turneringen, kan 
følgende kontaktpersoner benyttes:  

Maibritt Viffeldt +45 28 55 77 00 
Caroline Güldner +45 41 57 98 38   
E-mail: elevskole@rideforbund.dk    

  

https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/drf-elevskole-cup
mailto:elevskole@rideforbund.dk
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/drf-elevskole-cup
http://www.rideforbund.dk/
https://rideforbund.dk/ridesport/sportsreglement
mailto:elevskole@rideforbund.dk
mailto:elevskole@rideforbund.dk

