
Dressur 

Topponyer Stil Cup 
En dressurturnering for ponyryttere i alderen 9-14 år med fokus på opstilling og 
indvirkning. Turneringen bliver afviklet ved C-stævner, og der rides LB3 i kvalifikationer 
og LA1 i finalen. Topponyer Stil Cup har seks kvalifikationsrunder fordelt rundt om i 
landet, mens finalen bliver afviklet samtidig med Agria DRF-mesterskab i ponydressur. 

Dressurens Venner Cup 
En holdturnering i dressur for hesteryttere på LA-niveau. Turneringen bliver afviklet ved 
C-stævner, og der rides LA2 i kvalifikationerne, mens finalen bliver afviklet i hhv. LA2 og 
LA5. Dressurens Venner Cup har seks kvalifikationsrunder fordelt rundt om i landet, og 
finalen bliver afviklet sidst på sommeren.  

Catago Cup 
En dressurturnering der henvender sig til hesteryttere, som ikke rider mesterskaber. 
Turneringen bliver afviklet ved C-stævner på LA- og MB-niveau. Der rides således hhv. 
LA4 og MB0 ved kvalifikationsrunderne og LA5 og MB2 i finalen. Catago  Cup har seks 
kvalifikationsrunder fordelt rundt om i landet, og finalen bliver afviklet sidst på 
sommeren. 

ECCO Cup 
En dressurturnering for både heste- og ponyryttere, hvor formålet er at fremme den 
danske ungdomselite, så ekvipagerne forberedes til international stævnedeltagelse. 
Turneringen henvender sig derfor til kat. II og I ponyryttere samt junior -, ung- og U25-
ryttere med ambitioner om international stævnedeltagelse. ECCO Cup afvikles ved B-
stævner, og der rides klasser på højeste nationale niveau for de respektive 
aldersgrupper, inklusiv kür. Turneringen har tre kvalifikationsrunder samt en finale, der 
bliver afviklet sidst på året. 

Bundgaard X Trolle Cup 
En dressurturnering for hesteryttere, der afvikles på niveauet lige under Grand Prix. 
Turneringen henvender sig derfor til hesteryttere på lilleturs-niveau. Den afvikles ved B-
stævner, og der rides Intermediare I og Intermediare I kür. Bundgaard X Trolle Cup har  
fire kvalifikationsrunder fordelt rundt om i landet samt en finale i årets fjerde kvartal. 

 
Springning 

Mustang Cup 
En springturnering for ponyryttere med fokus på stilbedømmelse. Turneringen er for 
ponyryttere på LA- og MB-niveau, og bliver afviklet ved C-stævner, hvor der rides i hhv. 
LA2* og MB1*. Mustang Cup har kvalifikationsrunder fordelt rundt om i landet, og finalen 
afvikles i uge 42. 
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Stutteri Ask Trophy 
En indendørs springturnering for både heste- og ponyryttere, der foregår i 
vintermånederne. Turneringen skal fremme den danske ungdomselite, så ekvipage rne 
forberedes til international stævnedeltagelse, og henvender sig til kat. I ponyryttere 
samt children-, junior-, ung- og U25-ryttere, der er i – eller tæt på - bruttogrupperne. 
Stutteri Ask Trophy afvikles ved B-stævner, og der rides fra LA1* til S1* afhængigt af 
aldersgruppe. Turneringen har tre kvalifikationsrunder fordelt rundt om i landet, og 
finalen afvikles på Stutteri Ask i foråret.  

DistriktsmesterskabsCup 
En cup for ponyspringryttere med fokus på udvikling af ryttere på C -niveau. I denne cup 
får ponyrytterne mulighed for at deltage ved et stævne på højeste nationale niveau, da 
DistriktsmesterskabsCup bliver afviklet i C-klasser ved B-stævner. Kat. III ponyryttere 
rider LB, mens kat. II+I ponyryttere rider LA. Finalen afvikles samtidig med Agria DRF -
mesterskabet for pony i springning. Turneringen er for de tre bedst placerede 
ponyspringryttere fra hvert distrikts eget individuelle distriktsmesterskab. 

Danmarks Cup 
Danmarks Cup afvikles over 1 weekend for ponyer og 1 weekend for heste , og rides i 
LB, LA eller MB. For heste rides 1. og 2. afdeling i 1* metode A, mens finalen rides i 2* 
metode A. Vinderen er den ekvipage med færrest fejl efter alle tre runder. For ponyer 
rides 1. og 2. afdeling i 2* metode B0 mens finalen rides i 2* metode S2. Vinderen er 
den ekvipage med den højeste slutstilkarakter efter alle tre runder.  
 
 
Military 

Box4Rent Military Cup 
Box4Rent Military Cup er en militaryturnering for både heste- og ponyryttere, der 
henvender sig til bredden, da målgruppen er ryttere, der er aktive i militarysporten, men 
som ikke er på eliteniveau. Turneringen afvikles som C-klasser, hvor ponyer går 
CNCP80, og heste går CNC90. Ved Box4Rent Military Cup samler rytterne point ved alle 
stævner i sæsonen, der udbyder de aktuelle klasser, og finalen bliver herefter afviklet 
sidst på sæsonen. 

Store Hestedag Cup 
En militaryturnering for både heste- og ponyryttere. Det er en stilturnering, der tager 
afsæt i terrænspringning under trygge forhold. Formåle t med cuppen er at introducere 
ryttere til militarysporten, og den afvikles i hhv. 60 cm for ponyer og 80 cm for heste. 
Store Hestedag Cup har flere kvalifikationer i løbet af sæsonen, og finalen bliver afviklet 
første weekend i september til Store Hestedag. 
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Paradressur 

DRF Para Cup 
DRF Para Cup er en breddeturnering for pararyttere, som afvikles i én samlet 
procentklasse, hvor der enten kan rides Noviceprogrammer eller Mesterskabsprogram. 
Turneringen afvikles gennem syv kvalifikationsrunder fordelt rundt om i hele landet, 
hvorefter de bedst placerede ekvipager mødes i finalen i efteråret.  
 
 
Distance 

LC Distance Cup 
En distanceturnering som afvikles ved alle stævner i 2023 som en del af deres 
udskrevne LC-klasser. Turneringen har til formål at tilbyde distanceryttere på dette 
niveau, en cup hvor de kan samle point i LC-klasser gennem sæsonen. Vinderen af 
turneringen er den rytter der har gennemført flest kilometer ved sæsonens afslutning.  

DRF Distance Pointturnering 
En distanceturnering hvor alle distanceryttere kan opnå point i alle klasser, fra LD til 
MA. Alle gennemførte ridt giver 1 point uanset hvilken klasse der gennemføres. De 10 
bedst placerede ekvipager i turneringen belønnes med flotte præmier og fejring ved 
distancedagen.  

DRF Youngrider Distance Cup 
En turnering for distanceryttere under 21 år. Turneringen foregår på to niveauer; en 
ikke-pointgivende cup på LC-niveau og en pointgivende cup på LB-LA niveau. På begge 
niveauer skal der gennemføres tre klasser i kvalifikationsperioden, samt et finaleridt ved 
DM-stævnet det pågældende år. Turneringen løber fra DM i det forgangne år til DM i det 
pågældende år. Vinderen af DRF Youngrider Distance Cup er den rytter på hvert niveau, 
der til finalestævnet opnår det bedste resultat.  
 

Voltigering 

Charmor og DRF’s Træhest Cup  
En voltigeringsturnering, hvor øvelserne udføres på træhest, og hvor formålet er at give 
unge og nye voltigører noget stævneerfaring. Voltigørerne må være op til 18 år, og 
turneringen afvikles på E-niveau med fire stævner i hver sæson samt en finale først på 
foråret. 
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Multisport 

DRF KlubCup på Kæphest  

En klubholdturnering på kæphest for børn og unge i alderen 4-16 år. Klasserne rides 
individuelt eller som par, og afvikles i dressur, spring, ponygames og forhindringsbane , 
hvor alle ryttere/par optjener point til klubbens hold . Efter turneringens afslutning tildeles 
der flotte ærespræmier til de tre bedst placerede klubber i hvert område.  

DRF MultiCup på lånt hest 
En klubholdturnering på lånt hest for ryttere til og med 18 år , som afvikles i 
forhindringsbane og ponygames. DRF MultiCup på lånt hest er en turnering, hvor 
sammenhold og socialt samvær er i højsædet, og hvor hestene ikke skal transporteres. 
De tilmeldte hold inddeles i puljer bestående af tre hold, som alle rider 1 s tævne i hver 
af puljens klubber. Vinderen er det klubhold, der til finalen får flest point i begge 
discipliner sammenlagt. 
 

Elevskole 

DRF Elevskole Cup 

DRF Elevskole Cup er en landsdækkende turnering for elevryttere. Turneringen g iver 

elevskoleryttere en unik mulighed for at deltage i stævner hos andre klubber med 

elevskole, og det er værtsklubben, der står for at stille ponyer/heste til rådighed for de 

deltagende ryttere. Turneringen afvikles i hele landet og løber fra januar til juni med 

finale i sensommeren.   
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