
                                                                                  

    

  

ECCO YOUNG RIDER CUP 2020 

Turneringen består af tre kvalifikationsstævner og en finale.  

De 15 ekvipager, der har samlet flest point går videre til den spændende finale. 

GENERELLE BESTEMMELSER 

Startberettigede heste og ryttere 
ECCO Young Rider Cup 2020 er åben for danske og udenlandske ekvipager, der kan dokumentere en opnået pointsum 
på minimum 63 % fire gange eller 65% to gange ved start i sværhedsgrad 3 ved C-stævner eller højere i 
kvalifikationsperioden.  

Udenlandske Young riders fra ikke-nordiske lande skal løse gæstelicens fra DRF (jf. DRF’s reglement). 
Tilmelding sker iflg. de arrangerende klubbers propositioner. 
 

Lodtrækning 
Der trækkes lod om startorden i kvalifikationsrundernes og finalens indledende klasse. 
På andendagens Kür starter ekvipagerne efter lodtrækning i to seedede puljer ud fra placeringen i henholdsvis 
kvalifikationsrundernes PSG09TY og finalens ICY. Ved ulige antal er der flest i første halvdel. 

Ryttere, der starter første klasse ved et kvalifikationsstævne, forpligter sig til at starte kür klassen. 
 
Præmieoverrækkelse  
Kvalifikationer: Præmieoverrækkelse til hest kun for nr. 1-3. Øvrige til fods.  
Finale: Sidstplacerede – nr. 4 rider hver en runde i ridehallen på hest, mens 1-3 møder samlet til præmieoverrækkelse 
på hest. 
  
Ekvipagerne opnår placeringspoint for placeringerne i den indledende klasse og Kür-klassen til DRF’s rangliste, men 
ikke for det samlede resultat.  
 
Hvor intet andet er anført, er DRF’s reglement med seneste rettelser gældende. 
Det er valgfrit om ECCO Young Rider Cup rides på trense eller kandar (skal leve op til DRF’s reglement 2020). 
  
Indskud 
Kvalifikationsrunderne: kr. 450,- pr. ekvipage.  
Finalen: kr. 450,- pr. ekvipage.  
Indskud tilfalder den arrangerende klub.  
  



Dommere 
Dansk Ride Forbunds Dressurudvalg udpeger dommere til både kvalifikationsrunder og finalerunden. 
 

KVALIFIKATIONSSTÆVNERNE 
 
ECCO Young Rider Cup 2020 i dressur rides over tre kvalifikationsrunder. Første kvalifikationsrunde og Jackpotrunden 
rides i PSG09TY og på andendagen Kür Young Rider 2009. Anden kvalifikationsrunde rides i ICY og Kür Young Rider 
2009. 

De 15 bedste ekvipager fra førstedagens PSG09TY/ICY går videre til andendagens Kür Young Rider 2009.  
 
Vinderen af kvalifikationsrunden er den ekvipage, der har den højeste sammenlagte procentsum fra hver af de to 
klasser. Står to eller flere ekvipager lige, vinder den ekvipage, der er bedst placeret i Kür. 
 
Samlet præmiesum: 34.650,- kr. 
 
1. kvalifikationsrunde den 30. januar – 2. februar, Hedensted og Omegns Rideklub 
2. kvalifikationsrunde den 23. - 26. april, Sundeved Rideklub 
3. kvalifikationsrunde den 29. oktober – 1. november, Heslegård Sportsrideklub (jackpotrunden – dobbelt point)  
 

Pointgivning 

1. plads 100 

2. plads 80 

3. plads 60 

4. plads 40 

5. plads 30 

6. plads 20 

7. plads 15 

8. plads 10 

Øvrige 5 

Præmier og doteringer 
Ved kvalifikationsstævnerne uddeles præmiechecks til de 10 ryttere med den samlede højeste procentsum (dog 
minimum 60 % i begge konkurrencer) efter Kür på flg. måde: 

Nr. 1 kr. 1.200,- 
Nr. 2 kr.    950,- 
Nr. 3 kr.    600,- 
Nr. 4 kr.    375,- 
Nr. 5 til 10 kr. 275,- 
 

Der uddeles ECCO rosetter til de 10 bedst placerede ekvipager men ingen præmiecheck i PSG09TY/ICY. 

Der uddeles ECCO rosetter, plaketter samt doteringer til de 10 bedst placerede ekvipager i forhold til det samlede 

resultat af de to klasser. 

FINALESTÆVNET 

Kvalificeret til finalerunderne er de 15 ekvipager, der har opnået flest point efter de tre kvalifikationsrunder. Dog skal man 
have redet andendagens finale ved minimum to af kvalifikationsstævnerne. Ved frafald fyldes der op efter pointlisten, 
dog skal man stadig være kvalificeret efter ovenstående regler. Derudover kan Dansk Ride Forbund udstede ”wild 
cards”.  



Wild cards behandles og tildeles af landstræneren og sponsor og skal ansøges inden sidste tilmeldingsfrist for finalen 
på: dressur@rideforbund.dk. 
 
Rytterne skal selv holde sig opdateret med den foreløbige stilling. Man bliver ikke indbudt til finalen, men skal holde øje 
med denne side. Når sidste kvalifikation er overstået, vil der komme en liste over de ryttere, der er kvalificeret til finalen.  
 
Finalen rides i ICY/Kür Young Rider 2009. Slutkaraktererne omregnes til procent. Alle, der har redet ICY på førstedagen, 
går videre til kür på andendagen. 
 
Vinder af ECCO Young Rider Cup 2020 er den ekvipage, der har den højeste sammenlagte procentsum for de to 
klasser. Hvis 2 eller flere ekvipager opnår samme procentsum, er vinderen den ekvipage, der er bedst placeret i Kür. 
Der må startes en hest pr. rytter i finalerunden. 
  
Finalestævnet er den 26. november – 29. november 2020 
 

Præmier og doteringer 
I finalen uddeles præmiechecks til alle ekvipager, der har gennemført begge finalerunder på flg. måde: 
  
Nr. 1 kr. 7.000,- 
Nr. 2 kr. 4.600,- 
Nr. 3 kr. 2.300,- 
Nr. 4 kr. 1.200,- 
Nr. 5 og øvrige kr. 600,-  
 
Der uddeles ECCO rosetter til de 6 bedst placerede ekvipager i ICY. Der uddeles ikke præmiechecks efter ICY. 

Der uddeles ECCO rosetter, plaketter samt doteringer til alle ekvipager, der har gennemført begge finalerunder i forhold 
til det samlede resultat af de to klasser. 
Vinderen af finalen modtager æresdækken. 
Der er ingen særskilt dotering for kürklassen alene.  
 
ECCO CUP 

Det har altid ligget ECCO på sinde at støtte op omkring unge, der gennem deres sport udviser målrettethed, 
engagement og dedikation. Derfor er formålet med ECCO Cup’en at fremme den danske ungdomselite indenfor 
dressursporten, således ekvipagerne får mulighed for at dygtiggøre sig til at konkurrere på internationalt niveau. ECCO 
Cup strækker sig fra kategori II ponyer til ECCO U25 Grand Prix og understøtter dermed de unge talenters rytterkarriere 
i et kontinuerligt forløb.  
 
ECCO blev stiftet i 1963 og er i dag et af verdens førende sko-brands samt en af verdens største producenter af læder til 

andre luksusmærker. Virksomheden bygger sin succes på kvalitet og innovativ teknologi kombineret med en 

skandinavisk designfilosofi om funktionalitet og enkelhed. ECCO driver og ejer som en af de få i branchen hele sin 

værdikæde med egne garverier, skofabrikker og butikker. Det giver fuld kontrol over kvaliteten i produkter og 

produktionsforhold. ECCO har 19.500 ansatte, og produkterne sælges fra 1.100 ECCO-butikker samt 14.000 øvrige 

salgssteder i 85 lande. ECCO solgte i 2012 over 20 millioner par sko med en omsætning på DKK 8 mia. og et overskud 

før skat på DKK 1,1 mia. 

 


