
 

 
 

Bestemmelser for DRF Klubcup på Kæpheste 
 

DRF Klubcup på kæpheste er en turnering på kæpheste, hvor man starter for sit hold. Holdet består af et selvbestemt antal 

medlemmer fra samme klub. DRF Klubcup på kæpheste afvikles i dressur, spring, ponygames og forhindringsbane i klasser for 

både par og individuelle. I cuppen tæller, for hver klub, de 20 bedste individuelle resultater og de 20 bedste resultater for par, som 

er opnået af klubbens ryttere i sæsonen. Resultater registreres altså for klubbens startende kæphesteryttere og ikke for hver unik 

person, eller hvert unikke par, der starter. Ved lige antal point er det pointsummen for par der afgør placeringen. Er dette lige, er 

det antal førstepladser for par der afgør placering. 

Formålet med DRF Klubcup på kæpheste er at introducere børn og unge i alderen 4-16 år til ridesporten på en ny måde gennem 

kæphesteridning. Cuppen tager afsæt i kæphesteridning under ordnede forhold i DRF’s rideklubber. 

Stævnerne afholdes af rideklubber under DRF i tre følgende områder: 

ØST, distrikt 1, 2, 3, 4, 5, 6  

SYD, distrikt 7, 8, 9 og 10  

NORD, distrikt 11/13, 12 og 14 

 

Der afvikles op til 10 stævner i hvert område i sæsonen. Hver klub kan afvikle max. 4 stævner i sæsonen. Stævnerne kan med 

fordel afholdes i forbindelse med allerede planlagte ridestævner. Klubber skal ansøge om at afvikle stævner i DRF klubcup på 

kæphest via multi@rideforbund.dk. 

DRF Klubcup på Kæpheste vindes af den klub, der efter turneringens afslutning har opnået flest point i hvert område. 

DRF Klubcup på Kæpheste løber fra 1.juli 2022 til 1.maj 2023. 

 

Tilmelding til cuppen 

Klubben tilmelder sig via dette link: https://da.surveymonkey.com/r/Tilmelding-til-Klubcup. 

Klubben får tildelt et nummer, f.eks. 27, som rytterne skal bruge sammen med klubbens forkortelse, når de tilmelder sig et stævne 

for at få resultatet registeret i klubbens pointindsamling (f.eks. SIR 27). 

 

Startberettigelse  

Alle kæphestestævner er åbne for alle og man behøver ikke være medlem af en klub under DRF for at deltage. Alle kan altså 

deltage i de enkelte konkurrencer og både vinde eller blive placeret, men hvis ens resultater skal tælle med i Cuppen, skal 

man dog være medlem af en tilmeldt klub. 

 

Alder 

Kæphestestævner er åbne for børn i alderen 4-16 år. Aldersgrupperne inddeles som følger ud fra fødselsår:  

4-7 år = fødselsår 2015 – 2018 

8-12 år = fødselsår 2010-2014  

13-16 år = fødselsår 2006 – 2009 

Aldersgruppen bestemmes af fødselsåret og ikke fødselsdagen. 
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Afvikling og klasser 

DRF Klubcup på Kæpheste kan afvikles både indendørs og udendørs. Der er mulighed for at udskrive følgende klasser, som tæller 

i DRF kæpheste klubcup: 

Individuelle klasser: 

Dressur Spring Forhindringsbane* 

LC, åben for 4-7-årige 
 

20cm, 6-8 forhindringer, 
åben for 4-7-årige 

 

Let 6-8 forhindringer, åben for 
4-7-årige 
 

MB, åben for 8-12-årige 
 

40cm, 8-10 forhindringer, 
åben for 8-12-årige 
 

Middel 8-10 forhindringer, 
åben for 8-12-årige 
 

Grand Prix, åben for 13-
16-årige 

 

60cm, 10-12 forhindringer, 
åben for 13-16-årige 
 

Svær 10-12 forhindringer, 
åben for 13-16-årige 
 
 

*se i nedenstående skema hvilke forhindringer der kan indgå i de forskellige klasser.  

Klasser for par: 

Dressur pas-de-deux* Stafetspringning Ponygames** 

LC, åben for 4-12-årige 40cm, 8-10 forhindringer, 
åben for 4-12-årige 

 

Let: 4-6 lege, åben for 4-12-
årige 
 

MB, åben for 8-16-årige 
 

60cm, 10-12 forhindringer, 
åben for 8-16-årige 
 

Middel, 6-8 lege, åben for 8-
16-årige 
 

*den ene rytter rider dressurprogrammet spejlvendt 

**se i nedenstående skema hvilke lege der kan indgå i de to klasser 

Klubben vælger selv, hvor mange af ovenstående klasser der udskrives. Det er tilladt at udskrive andre klasser, men kun 

ovenstående klasser tæller med i cuppen. 

Pointsystem og resultater 

Individuelle klasser Klasser for par 

10 point til nr. 1 
 

20 point til nr. 1 

9 point til nr. 2 
 

18 point til nr. 2 

8 point til nr. 3 
 

16 point til nr. 3 

Osv.  
Ved mere end 10 deltagere 
tildeles resterende efter nr. 
10, 1 point 

Osv.  
Ved mere end 10 deltagere tildeles 
resterende efter nr. 10, 2 point 

 

Ved ligeplacerede på f.eks. 2 pladsen udgår de næste placeringer alt afhængig af antal ligeplacerede. 

Eks 1.: 1. plads 10 point, 2 ligeplacerede på 2. pladsen 9 point, 4. pladsen 7 point.  

Eks 2: 1. plads 10 point, 2. plads 9 point, 3 ligeplacerede på 3. pladsen 8 point, 6. plads 5 point 



 
 

 

 

Efter endt stævne forpligter klubberne sig til at indsendes resultater til DRF på multi@rideforbund.dk. Det er kun resultater opnået 

af ryttere fra tilmeldte klubber, der skal indsendes. Resultater indsendes via et skema som findes her. 

Præmier 

Hver deltager i DRF klubcup på kæphest modtager en deltagerroset pr. rytter pr. kvalifikationsstævne, dette uanset antal stater i 

cuppen pr. stævne. Den arrangerende klub sørger selv for placeringsrosetter.  

Efter turneringen afslutning tildeles der flotte ærespræmier til de tre bedste placerede klubber i hvert område. Disse 

præmier sendes direkte til klubben eller uddeles ved sæsonens sidste stævne. 

 

Pris 

Max 40 kr. pr. klasse pr. rytter i DRF Klubcup på Kæpheste. 
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