
 

 

 

 
Bestemmelser for Box4Rent Military Cup 2022 

Box4Rent Military Cup er en turnering, hvor ekvipager gennem sæsonen kan samle point til alle 
militarystævner, hvor de relevante klasser udbydes. Finalen afvikles til et af sæsonens sidste stævner. 
Cuppen afvikles i perioden fra marts til september 2022. 

Cuppen for heste afvikles i CNC90, og Cuppen for ponyer afvikles i CNCP80. 

Kvalificeret til finalerne er de 25 hesteekvipager samt 15 ponyekvipager med højest point (samt ligeplacerede) 
efter kvalifikationerne.  
 

• Box4Rent Military Cup 2022 er åben for danske ekvipager. Klasserne udskrives altid som C-klasser, 
og det betyder at rytteren skal være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund, have en gyldig C-
licens og hesten skal være konkurrenceregistreret til ABC-stævner. 
 

• Udelukket er ryttere, der har gennemført sværhedsgrad 3 i indeværende år samt i 2021 og 2020. 
Gælder også hvis rytter gennemfører sværhedsgrad 3 i løbet cuppens forløb. 

• Det kræver fire tilmeldte ekvipager, for at resultaterne for den pågældende kvalifikation tæller med i 
Cuppen. 

• For at få adgang til finalen skal man have deltaget i minimum to kvalifikationsstævner  

•  Gennemførte ryttere optjener point efter følgende tabel, og altid i henhold til placeringstabellen: 

Placering 1. 2. 3. 4. 5. Øvrige gennemførte 

Point 10 8 6 5 4 2 

 

• De optjente point fra kvalifikationsstævner medtages ikke i finalen. 
 

• Finalen bliver afviklet som en normal klasse, hvor ekvipagen med lavest strafpoint vinder. 
 

• Dansk Ride Forbund leverer rosetter til de 10 bedst placerede hesteekvipager og ponyekvipager pr. 
kvalifikation. 
 

• Til finalestævnet leverer Dansk Ride Forbund rosetter og plaketter til alle finaledeltagere, underlag til 
nr. 2 og 3 samt æresdækken til de to vindere. 
Udover klassens almindelige doteringer, vil der fra Dansk Ride Forbund suppleres med doteringer 
som nedenfor:   
 

 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 

HEST Kr. 1000 Kr. 750 Kr. 500 Kr. 250 Kr. 250 

PONY Kr. 1000 Kr. 750 Kr. 500   

 


