
 

DRF FORHINDRINGSCUP FOR VOKSNE 
 

DRF ForhindringsCup for voksne er en cup målrettet voksne ryttere, hvor samarbejde mellem hest og rytter, tillid og 

lydighed er i højsædet. 

DRF ønsker at tilbyde en Cup til alle vores voksne ryttere, som ikke nødvendigvis tiltrækkes af spring og dressur, men 

stadig motiveres af konkurrence og ønsker at komme ud og prøve sig selv og sin hest af i uvante omgivelser. 

Omdrejningspunktet for DRF ForhindringsCup for voksne er, at der skal være plads til alle, det skal være nemt og 

tilgængeligt, men med et eksisterende konkurrenceelement. 

Med cuppen ønsker DRF desuden at skabe et miljø, hvor voksne ryttere kan mødes med ligesindede, og hvor 

aktiviteterne på dagen, er målrettet lige præcis dem. 

 

STARTBERETTIGELSE: 

Alle ryttere over 25 år kan deltage (født i 1996 eller tidligere).  

Cuppen afvikles efter DRF’s breddereglement. Da cuppen afvikles på E-niveau er der ikke krav til rytterlicens for at 

deltage. Der stilles ikke krav til medlemskab af en rideklub. Derudover kan voksne deltage på kat. 1 og kat. 2 ponyer, 

såfremt ekvipagerne fremstår harmoniske. Heste/ponyer kan jfr. Fælles Bestemmelser deltage op til fire gange/dag – 

dog ikke med samme rytter. Samme rytter kan kun deltage på én hest pr. kvalifikation stævne. I DRF ForhindringsCup 

for voksne samles der point pr. rytter og ikke pr. ekvipage. 

Den arrangerende klub kan tilbyde, at man kan leje en hest/pony til deltagelse i Cuppen. 

Alle stævner skal oprettes på DRF Go!  

Efter hver kvalifikationsrunde indsendes resultater til Dansk Ride Forbund på bredde@rideforbund.dk  

 

KVALIFIKATIONSPERIODE: 

DRF ForhindringsCup for voksne afvikles fra januar 2021 til november 2021. 

KLASSER OG POINTGIVNING: 

DRF ForhindringsCup for voksne afvikles med udvalgte forhindringer som alle rides på tid. Inspiration til banen findes på 

www.rideforbund.dk 

Cuppen afvikles i 2021 på to niveauer. Det er ingen udelukkelse. Man vurderer altså selv, hvilket niveau man ønsker at 

starte på. 

Klasse A: Uøvet 

7-9 forhindringer. (forhindringer 1-13 kan benyttes) 

For ryttere der har ingen eller lidt erfaring med ridning på forhindringer. Anbefales til uerfarne ryttere/heste. 

Klasse B: Øvet 

10-12 forhindringer. (forhindring 1-26 kan benyttes, dog minimum 3 forhindringer fra 14-26) 

For ryttere der har lidt eller nogen erfaring med ridning på forhindringer. For lettere erfarne ryttere/heste. 
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Rytterne samler point løbende gennem kvalifikationsperioden. 

Man skal deltage i minimum tre kvalifikationsstævner for at være startberettiget i finalen. Har man i kvalifikationsperioden 

fra 1. januar 2021 til 31. oktober 2021 samlet point i klasse B: øvet, er det denne man klasse man skal deltage i til  

finalen. 

Der gives point for jfr. Nedenstående pointtabel*: 

1. plads 10 point 

2. plads 8 point 

3. plads 6 point 

4. plads 4 point 

5. plads 2 point 

Øvrige 1 point 

*Alle startende i klassen for point efter ovenstående tabel uanset antal startende.  

 

Indskud: 

Max beløb på indskud er 75 kr. pr. klasse/kvalifikation. 

 

FINALEN: 

Der afvikles en finale både øst og vest for Storebælt. Finalen er åben for de 15 højeste placerede ryttere i hver klasse, 

samt lige placerede med nr. 15. Gennemsnittet af de tre bedste ridt til kvalifikationsstævnerne bestemmer hvilke ryttere 

der er kvalificeret til finalen. 

 

PRÆMIERING: 

DRF sponsorerer deltagerrosetter til kvalifikationsrunderne. Der vil være finalerosetter til alle finalister og ærespræmier 

(dækken til vinderen) til de placerede (jævnfør placeringstabellen). Det er op til stævnearrangøren om der uddeles 

placeringsrosetter til kvalifikationsstævnerne. 

 

 


