
Dommervejledning for afvikling af DRF Kæpheste Cup 

En turnering i kæphesteridning 

Der stilles ingen krav til dommerstatus i DRF kæpheste konkurrencer, men DRF anbefaler at vedkommende er over 18 år og har et 

kendskab til de ”normale” discipliner. Ved kæphestestævner skal den samme dommer dømme alle ekvipager i samme klasse 

indenfor samme disciplin. Det anbefales at alle dommere får tildelt en skriver.  

 

POINT: 

I individuelle kæphesteklasser gives der; 10 point til nr. 1, 9 point til nr. 2, 8 point til nr. 3 osv. Hvis der er mere end 10 deltagere i 

klassen, får alle de resterende deltagere 1 point.  

I kæphesteklasser for par gives der; 20 point til nr. 1, 18 point til nr. 2, 16 point til nr. 3 osv. Hvis der er mere end 10 deltagende par 

i klassen, får alle de resterende par 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 

 

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.  

Det er kun resultater opnået af ryttere fra tilmeldte klubber, der skal sendes til DRF 

 

KÆPHESTE SPRING:  

Individuel deltagelse.  

• Banen består af 7-9 forhindringer.  

• Springene skal tages i rigtig rækkefølge.  

• Der tildeles 4 strafsekunder pr. forhindring ved nedslag af bomme.  

• Vinderen er rytteren med samlet hurtigst tid.  

Højde på spring & alder:  

• 20 cm 4-7 år  

• 40 cm. 8-12 år  

• 60 cm. 13-16 år 

Stafetspringning for par 

• Samme metode som individuel deltagelse 

• I stafetspringning kan rytterne springe den samme bane, eller det kan være en fortsat bane, hvor rytter 2 overtager 

stafetten undervejs. Man skal kunne ride direkte fra sidste spring i 1.runde til første spring i 2.runde. Stafetten afleveres 

imellem disse spring. Afleveres stafetten ikke mellem de to spring, skal begge ryttere løbe tilbage til det rigtige sted. 

Højde på spring & alder: 

• 40cm, 8-10 forhindringer pr. rytter, åben for 4-12 årige 

• 60cm, 10-12 forhindringer pr. rytter, åben for 8-16 årige 

 

 

 



 KÆPHESTE DRESSUR:  

Individuel deltagelse  

• Der gives point for hver øvelse fra 1-10 (hele tal), og pointene lægges sammen til sidst og omregnes til procent.  

• Vinderen er den rytter, der har redet til den højeste procent. 

• Øvelserne bedømmes efter:  

• Præcision: præcis ridning efter bogstaverne  

• Korrekt program: øvelserne vises rigtigt og i den korrekte rækkefølge jævnfør de enkelte programmer  

• Korrekte gangarter: vises øvelserne i hhv. skridt, trav, galop som angivet i de enkelte programmer  

• Ved fejlridning fratrækkes 2 point pr. fejlridning. Dette noteres under fradrag på dressurkritikken.  

• Det er ikke muligt at blive diskvalificeret.  

• Der rides et nærmere defineret kæpheste-dressurprogram med en fastlagt idealtid. Ved pointlighed er rytterne 

ligeplacerede 

• Det er tilladt at få læst programmet op i alle aldersgrupper.  

Dressurprogrammer:  

• LC 4-7 år  

• MB 8-12 år  

• Grand Prix eller MB 13-16 år (Frit valg mellem MB eller Grand Prix) 

 

Pas de Deux: 

• Regler som i individuelle klasser. 

• Øvelserne bedømmes efter:  

o Følges rytterne ad  

o Kigger rytterne efter hinanden 

o Præcision: præcis ridning efter bogstaverne  

o Begynder og slutter øvelserne samtidig 

o Korrekt program: øvelserne vises rigtigt og i den korrekte rækkefølge jævnfør de enkelte programmer  

o Korrekte gangarter: vises øvelserne i hhv. skridt, trav, galop som angivet i de enkelte programmer  

Dressurprogrammer:  

• LC 4-12 år  

• MB 8-16 år  

 Find alle dressurprogrammer og baneskitser her.  

 

KÆPHESTE-FORHINDRINGSBANE:  

• Individuel deltagelse.  

• Deltagerne skal ride en bane med forskellige forhindringer fra multisports Parkour og lege fra ponygames. 

• Alle ting, som man skal flytte, skal være på rette plads, inden man rider videre. 

• For nedslag af bomme eller andre nedslagsdele gives 4 strafsekunder. 

Vinderen er rytteren med den hurtigste tid.  

 

 

 

 

https://rideforbund.dk/ridesport/discipliner/multisport/k%C3%A6phest


 

 

Antal forhindringer og alder: 

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

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

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

Alle egnede opgaver findes i bestemmelserne 

 

PONYGAMES: 

• Parvis deltagelse, stafetløb. 

• 1.rytter skal have passeret målstregen, før 2.rytter starter på legen. 

• Hvis man vælter noget, skal man selv rejse det op, eller vente til en hjælper har gjort det. Alle ting, som man skal flytte, 

skal være på rette plads, inden man rider videre.  

• I hver leg tildeles det hurtigste par lige så mange points, som der er hold. Det næsthurtigste tildeles et point mindre osv. 

Points fra alle lege lægges sammen. Vinderen er parret med flest points osv.  

Antal lege og alder: 

• Let: 4-6 lege, åben for 4-12 årige 

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

Legene udvælges blandt de beskrevne lege i bestemmelserne. 

 


