Skal din klub være Store Hestedag Cup arrangør 2021?
Store Hestedag Cuppen er gennem de seneste år blevet en større og større succes med mange afviklede
træninger og cups siden 2014.
Cuppen henvender sig til alle typer ryttere, der har lyst til at blive introduceret til terrænspringning under trygge
forhold. Rytterne får mulighed for at få god og faglig feedback på deres ridefærdigheder i terrænspring.
Vi søger flere arrangører, så vi kan gøre sporten lettere tilgængelig for rytterne.
Hvad skal der til?
Banen er mellem 900 og 1200 m lang, sporet må gerne være krydset, da der kun er en rytter på banen af
gangen.
På ruten skal bygges 8-12 faste forhindringer der i blandt et lille hul/grav, en vandpyt og bakke op og ned,
og/eller et op og ned spring.
Forhindringerne skal for ponyer være max 60 cm og for heste max 80 cm høje. Forhindringerne skal være
enkle, gerne træstammer.
Alle forhindringer skal være synlige for stildommeren.
Klubben kan kontakte en af Dansk Ride Forbunds terrænbanebyggere for hjælp og gode råd (se DRF GO!).
Afvikling
I ugen op til Store Hestedag Cuppens afvikling afholdes en træning, hvor rytterne springer alle de forhindringer
som indgår i Store Hestedag Cuppen. Der kan være op til 8 ryttere på hvert hold. Træningen skal varetages af
en af Dansk Ride Forbunds uddannede terræntræner. Klubben bestemmer selv prisen på træningen.
På selve dagen for afviklingen af Store Hestedag Cuppen gennemgås banen, først til fods eller til hest,
derefter springes banen enkeltvis, og rytteren kommer efter endt ridt op til dommeren og får sin bedømmelse.
Klubben skal stille en skriver til rådighed for stildommeren.
Store Hestedag Cuppen koster 200 kr. at deltage i.
Træningsprisen fastsættes af klubben men vi anbefaler en max. pris på 150 kr.
Alle ryttere modtager en Store Hestedag Cup-roset, som leveres af Dansk Ride Forbund.
Klubber med få starter kan søge om tilskud til Stilterrændommeren hos militaryudvalget.
Dansk Ride Forbunds reglement vedrørende hestens/ponyens optømning og rytterens sikkerhedsmæssige
påklædning er altid gældende.
Kontakt for tildeling af termin og yderligere information: military@rideforbund.dk

