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 Vejledning for bedømmelse af DRF Elevskole Cup 2023 

En turnering hvor sammenhold og socialt samvær er i højsæde og hvor elevhestene ikke skal transporteres. 
 

For bedømmelse af DRF Elevskole Cup, kræves det, at der benyttes en DRF autoriseret dressurdommer.  

  

Formål:  

Formålet med DRF Elevskole Cuppen er sammenhold og socialt samvær på tværs af klubber. I denne konkurrence skal 

hestene ikke transporteres. Værtsklubben hvor stævnet afholdes, stiller hestene til rådighed for alle ryttere. Hestene går 

således det samme program 3 gange med 3 forskellige ryttere. Under afviklingen af DRF Elevskole Cuppen, vil fokus 

ligge på rytternes udførsel af øvelserne samt rytternes grundlæggende ridefærdigheder.   

  

Regler:  

DRF Elevskole Cup er en landsdækkende konkurrence, som kun gælder for elevskoleryttere. Klubberne bestemmer selv 

indbyrdes hvilke ryttere der skal være med på holdet og der må skiftes ryttere undervejs i turneringen. Værtsklubben for 

en givent stævne, bestemmer selv hvilke heste der skal stilles til rådighed. De gæstende klubber har fået tilsendt 

hestebeskrivelser forud for stævnet. Bestemmelser for DRF Elevskole Cup 2023 kan ses her.  

 

Bedømmelse:  

Ved bedømmelse af DRF Elevskole Cup, skal der gøres opmærksom på, at rytterne er elevskoleryttere, og ikke på 

forhånd har kendskab til hestene de skal ride konkurrence på. Rytterne har hver især kun 15 min. opvarmning på ”deres” 

hest inden de skal på konkurrencebanen. Klassen udskives som en %-klasse. Der afsættes 7 min. til hver rytter og 2 

min. til hvert programskift. Dommeren skal på protokollen give kommentar til alle ryttere, da dette giver god læring for 

deres fremtidige ridt. 

 

Der skal i bedømmelsen lægges vægt på rytterens forståelse for programridning og udførsel af programmet, rytternes 

grundlæggende ridefærdigheder som vurderes gennem korrekt opstilling samt indvirkning på hesten. Der skal være øget 

fokus på rytternes grunduddannelse, og forståelse for samspillet med hesten. Dertil er rytterens korrekte og diskrete 

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

 
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.   
 

Udgifter: 

Dommeren afregnes efter Dansk Ride Forbunds takster og godtgørelser. Se taksterne på her.  

Dressurprogrammer:  

DRF Elevskole Cup går i dressurprogrammerne:  

Elevskole Cup LD1 – Program – Programtegning  

Elevskole Cup LC1 – Program – Programtegning 

Programmerne rides på B-bane uanset om det er pony eller hest. Programmerne er ændret i forhold til de eksisterende 

dressurprogrammer. Der er kun fokus på rytterens udførsel af programmet. herunder opstilling, hjælpere og forståelse 

for programmets opbygning og ikke mindst rytterens evne til at aflæse hesten.  

https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/drf-elevskole-cup
https://rideforbund.dk/officials/regler-retningslinjer/godtg%C3%B8relser
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Elevskole/Elevskole%20Cup%20LD1.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Elevskole/Elevskole%20Cup%20LD1%20Tegning.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Elevskole/Elevskole%20Cup%20LC1.pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Elevskole/Elevskole%20Cup%20LC1%20Tegning.pdf
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Baneforhold:  

Der rides på ca. 20 x 40 meter bane (bane B). Hvis en klub ikke skulle have de nøjagtige mål, er dette noteret ved 

tilmelding. 

 

Resultater:  

De 4 rytteres resultat i procent lægges sammen og udgør holdets resultat til det enkelte stævne.  

Holdets endelige resultat er den samlede sum af procenterne 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.  

 

Hvis 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.), så rytteren må afbryde sit 

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

 

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.   

 


