
 

 

DRF Træhest Cup 2021/2022 

DRF Træhest Cup koncept 
DRF træhest Cup er et tiltag, som har til formål at gøre det muligt at konkurrere i voltigering – også om vinteren. Desuden 
er Cuppens formål yderligere at give især de unge udøvere erfaring med at starte stævner. I DRF Træhest Cup 
konkurreres der på træhest, som er et redskab, der efterligner ryggen på en voltigeringshest, og som er udstyret med 
passende håndtag eller voltigeringsgjord. 

Der afholdes træhest-konkurrencer i hele landet, og du har mulighed for at starte både som individuel, hold, pas-de-deux. 

DRF Træhest Cup følger Dansk Ride Forbunds fællesbestemmelser samt voltigeringsreglementet. Disse bestemmelser 
skal altså læses som et tillæg til disse to dokumenter. 

DRF Træhest Cup er en cup på E-niveau og der kræves ikke rytterlicens for at deltage. Resultater opnået på træhest 
registeres ikke på rideforbund.dk har ikke indflydelse på startberettigelsen til hestestævner. 

Startberettigelse til DRF Træhest Cup 

Voltigører kan deltage i både gruppevoltigering (max. 2 grupper), individuel voltigering og Pas-de-Deux voltigering (max 

1 Pas-de-Deux) ved samme stævne. En individuel voltigør må dog ikke deltage i flere individuelle klasser ved samme 

stævne. Det er ikke muligt at starte i E og F-klasser, hvis man inden for kvalifikationsperioden (indeværende år + to 

foregående) har startet i 2* eller 3* klasser på hest enten som individuel- eller gruppevoltigør. Til og med sit 14. år er 

det dog muligt at starte i E-klasser. Året hvor finalen afholdes er bestemmende for hvilket år der er det indeværende. I 

2021/2022 sæsonen er 2022 altså indeværende år. Fylder man 15 år i 2022 må man ikke starte i E-klasser. 

Ved træheststævner skal man starte i samme klasse som man starter ved voltigeringsstævner, eller som man realistisk 

ville kunne starte på hest ved et voltigeringsstævne. 

Det er altid tilladt at startere højere klasser, end hvad man starter til hestestævner. 

Er man efter kategoriseringerne i voltigeringsreglementet udelukket fra en klasse ved voltigeringsstævner, er man også 

udelukket fra disse klasser ved træheststævner. 

Desuden gælder følgende specifikt kategoriseringer for DRF Træhest Cup. 

Kategorier særligt i DRF Træhest Cup 

Udøvere der starter i kategori*1 i individuel/PdD/gruppe der i løbet af en sæson har opnået den samlede score 6.5 til 

to eller flere stævner, skal i den efterfølgende sæson starte i *2. 

 

Alder og køn 

Ingen kønsopdeling. 

Voltigørernes alder bestemmes af det år de fylder i det kalenderår som DRF Træhest Cup finalen afholdes i. 

 



 

 

 

Grupper Pas-de-deux Individuel 

Junior 2*, Junior 1*  

(ingen aldersbegrænsning) 

6 voltigører og en reserve 

(valgfrit) 

Junior 2*, Junior 1*  

(fra 12 år) 

2 voltigører 

Junior 2*, Junior 1*  

(fra 14 år) 

 

D-grupper 

(ingen aldersbegrænsning) 

5-7 voltigører og en reserve 

(valgfrit) 

Children 

(10-14 år) 

2 voltigører 

 

Children 2*, Children 1* 

(10-14 år) 

 

E- og F-Grupper 

(ingen aldersbegrænsning 

dog for F-junior max 12 år) 

4-8 voltigører og en reserve 

(valgfrit) + max. 2 hjælpere 

 Mini 

(8-10 år) 

 

 

Generelle bestemmelser for kvalifikationer samt finale 

Programmer 

Se bilag 1 

 

Det er tilladt at få hjælp fra springbræt eller lignende ved opgange. Ved ground jumps/mellemhop er det tilladt at lave 

mellemtrin. 

 

Stævne- og programafvikling 

Stævnearrangøren kan vælge ikke at have indløb til et træheststævne, hvilket skal oplyses i propositionerne. Der 

skal dog altid hilses på dommeren selvom der ikke er noget indløb. 

Signal til indløb gives af dommer A ved hjælp af en klokke. 

Ved alle konkurrencer skal hver gruppe, individuelle og Pas-de-Deux voltigører hilse på dommer A før og efter 

programmets udførelse (flere individuelle/Pas-de-Deux-voltigører kan vælge at løbe ind samlet for hhv. individuelle 

og Pas-de-Deux). Hilsen efter indløb skal finde sted senest 30 sek. efter at dommeren har givet signal til indløb. 

Dommer A bør besvare hilsenen. Har der ikke været et indløb, kan hilsen gives lige inden opspring. 

 

 

 



 

 

Indløb, opstilling til hilsen og udløb foretages efter deltagernes eget valg - dog bør diverse øvelser begrænses. Ved 

overdrevent brug af øvelser ved indløb og hilsen kan der gives fradrag på op til 1 point. Ved overskridelse af 30 sek. 

mellem dommerens signal og hilsen kan der gives fradrag på op til 1 point. Fradrag sker i totalkarakteren. 

 

Programtider 

 

Grupper Pas-de-deux Individuelt 

Obligatorisk program: ingen Obligatorisk program: ingen Obligatorisk program: ingen 

Frit program: 4 min Frit program: 1:30 min Frit program: 1 min 

 

Propositioner 

Se også Fælles Bestemmelser. Alle propositioner uanset stævnetype, skal offentliggøres på www.rideforbund.dk og 

godkendes af DRF. 

 

Opvarmningsbanen og stævnebanen 

Klubberne er selv ansvarlige for at skaffe træheste til opvarmning. Det anbefales at have to træheste til opvarmning, med 
mindst 2 m fri plads omkring. Hvis klubben ønsker det, kan DRF’s træhest lånes til selve konkurrencen.  

Stævnet skal foregå på en afskærmet bane med et areal på minimum 10 x 10 m og med tilstrækkelig med madrasser 

omkring til at sikre at afspring kan udføres sikkert. Ved indendørs stævner skal der være mindst 5 m fri højde. 

 

Dommernes placering markeres med bogstaverne A-C. Sikkerhedsafstanden fra træhesten til dommerbordene skal være 

minimum 2,5 m. 

Dommerbordene skal placeres med så stor afstand til publikum som forholdende tillader med en minimumsafstand til 

publikum på 2,5 m. Dommerbordene skal placeres, så dommerne enten ser træhesten fra siden eller skråt forfra. 

 

Præmiering 

Der uddeles deltagerrosetter til alle. Det er valgfrit om stævnearrangøren tildeler placeringsrosetter. I tilfælde af uddeling 

af placeringsrosetter uddeles disse jævnfør placeringstabellen. 

 

Kvalifikationsrunderne 

DRF Træhest Cup kører hvert år fra efterår til forår, hvor der er to stævner på hver side af storebælt, totalt fire 

kvalifikationsstævner og en finale. 

Alle resultater opnået ved kvalifikationsstævnerne bliver registreret, og alle individuelle/ Pas-de-Deux/ Grupper bliver 
tildelt point efter deres placering efter nedenstående tabel: 

 

http://www.rideforbund.dk/


 

 

Placering Point 

1. plads  10 point  

2. plads  7 point  

3. plads  5 point  

4. plads  3 point  

Øvrige placeringer 1 point  

 

 

Start uden for DRF Træhest Cup 

Ønsker man at deltage i et træheststævne, uden at deltage i træhestcuppen, er dette muligt hvis dette fremgår af 

propositionerne. Stævnearrangøren kan vælge at udskrive en eller flere klasser, som ikke er en del af Cuppen. Der 

kan ikke startes i klasser, som er en del af cuppen, hvis man ikke er startberettiget i selve cuppen. 

 

Dommere 

Ved alle danske træheststævner skal alle danske dommere og øvrige danske officials være autoriseret i Dansk Ride 

Forbund. 

Træheststævner skal bedømmes af minimum 1 dommer samt 1 eller flere dommeraspiranter. 

F-junior og F-ungdom kan dog dømmes af minimum 1 dommeraspirant, samt 1 eller flere trænere/udøvere eller 

andre kompetente personer.  

Hvis det ønskes af dommerne, skal der være en tidtager, som placeres ved siden af dommer A. 

En voltigeringsdommer må ikke dømme i mere end 7 timer pr. dag, og højst to timer i træk uden pause. Kun efter skriftlig 

aftale med alle medvirkende dommere, senest 7 dage før stævnet, kan der afviges fra dette.  

 

Tilmelding  

Skal ske via www.rideforbund.dk  

 

Indskud 

Stævnearrangøren fastsætter selv startgebyret, men det anbefalede beløb er max 100 kr. pr. start.  

 

 

Placeringer og præmiering i kvalifikationsrunder 

Man skal deltage til minimum to kvalifikationsstævner for kvalificere sig til finalen. De to bedste point (hvis der er startet 

mere end to kvalifikationsstævner) opnået gennem kvalifikationsstævnerne lægges sammen, og de udøvere med højeste 

point i hver klasse, kvalificerer sig til finalen.  

 

 

 

http://www.rideforbund.dk/


 

Finalen 

Der er følgende pladser i finalen: 

 

Grupper Antal Pas-de-Deux Antal Individuel Antal 

Junior 2*  4  Junior 2*  4  Junior 2*   8  

Junior 1*  4  Junior 1*  4  Junior 1*   8  

D  4  Children  4  Children 2*  8  

E  4      Children 1*  8  

F-ungdom  4      Mini  8  

F-junior  4          

 

Eksempel: I Junior 1* er der 4 finalepladser. Det vil sige, at de 4 udøvere med de højeste point ved på tværs af 
kvalifikationsstævnerne, tilbydes en plads i finalen. Ved lige placeringer falder det ud til udøvernes fordel, og begge 
udøvere tilbydes en finaleplads. 
Alle resultater nulstilles i finalen, og kun de resultater der opnås under finalen afgør, hvem der vinder cuppen.  
Til finalen kan det forekomme, at flere klasser bliver slået sammen, af hensyn til afviklingen.  
Til finalen laves kun det frie program, hvor der til kvalifikationsstævnerne både laves det obligatoriske- og det frie 
program. 

Alle stævner kan ses på www.rideforbund.dk  

 

Dommere 

Samme krav som til kvalifikationsstævnerne 

 

Tilmelding  

Skal ske via DRF GO! 

 

Indskud 

Stævnearrangøren fastsætter selv startgebyret, men det anbefalede beløb er max 100 kr. pr. start. 

 

Resultatregistrering 

Ved stævner i DRF Træhest Cup registreres alle resultater ved at sende dem til voltigering@rideforbund.dk straks efter 

stævnets afvikling. Resultater og den foreløbige stilling offentliggøres på www.rideforbund.dk løbende gennem Cuppen.  

Resultater opnået ved stævner/klasser uden for DRF Træhest Cup registreres ikke. 

Det er udøvernes eget ansvar at kontrollere, at deres resultater er registreret korrekt.

http://www.rideforbund.dk/
mailto:voltigering@rideforbund.dk
http://www.rideforbund.dk/
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Ændringer i forhold til 2020/2021: 

Showklasser 
Showklasser er taget ud af DRF Træhest Cup.  
Til finalen vil det dog være muligt at stille med ét show pr. klub. Disse shows indgår ikke som en del af cuppen, 
men til finalen kåres og præmieres det bedste show. 

Højeste klasser er junior 2*  
De højeste klasser i DRF Træhest Cup er junior 2* for både grupper, pas-de-deux og individuel. Grunden til 
dette er, at træhest cuppen primært skal tilgodese de unge voltigører og derfor vil vi skabe plads til dem i 
cuppen. 
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Bilag 1: Programmer 

 

Gruppe 2* 

Bedømmes som gruppe senior 2* 
6 voltigører laver det obligatoriske 
program. 

Opspring, Ridesæde, Fane, 

Mølle, Saks del 1, Saks del 2, 

Stand, Første del af flanke med 

landing til damesæde 

indvendig efterfulgt af 

nedgang. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses score. 
 
6 voltigører laver det frie program. 

Det frie program består af selvvalgte 
statiske og dynamiske øvelser. 

Det frie program må indeholde en-
mands, to-mands og/eller tre-mands 
øvelser. 

Det frie program bedømmes ud fra 2 

karakterer bestående af: Teknisk 

Score og Artistisk Score, samt 

Teknisk Score ved 3 dommere. 

 

Gruppe 1* 

6voltigører laver det obligatoriske 
program. 

 
Opspring, Ridesæde, Fane, Stand, 
Forlæns sving med samlede ben, Halv 
mølle, Baglæns sving med adskilte ben 
fulgt af afgang til indvendig. 
Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

6 voltigører laver det frie program. 

Det frie program består af selvvalgte 
statiske og dynamiske øvelser. 

Det frie program må indeholde en-

mands, to-mands og/eller tre-

mands øvelser, med maksimalt 6 

statiske tre-mands øvelser. 

Det frie program bedømmes ud fra 2 

karakterer bestående af: Teknisk 

Score og Artistisk Score, samt 

Teknisk Score ved 3 dommere. 

 

D-grupper 

5-7 voltigører laver det obligatoriske 
program. 

Opspring, Ridesæde, Fane uden 

arm, Knæstand, Forlæns sving 

med samlede ben, Halv mølle, 

Baglæns sving med adskilte ben 

fulgt af afgang til indvendig. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

5-7 voltigører laver det frie program 

Samme antal voltigører som i det 
obligatoriske program laver det frie 
program. 

Det frie program består af selvvalgte 
statiske og dynamiske øvelser. 

I det frie program må der maksimalt 
være to voltigører på hesten ad gangen. 

 

Øvelser med mere end to voltigører på 

hesten vil medføre et fradrag på 1 point i 

karakteren for sammensætning. 

 

Det frie program bedømmes ud fra 2 

karakterer bestående af: Teknisk 

Score og Artistisk Score, samt 

Teknisk Score ved 3 dommere. 
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E-grupper 

4-8 voltigører laver det obligatoriske 
program. 

Opspring/hjælp til at komme op 

(ingen karakter), Ridesæde, Fane 

uden arm, Knæstand, Forlæns 

sving med samlede ben, Halv 

mølle, Baglæns sving med adskilte 

ben fulgt af afgang indvendig. 

Det er tilladt for voltigørerne at modtage 

hjælp. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

4-8 voltigører laver det frie program 

Samme antal voltigører som i det 
obligatoriske program laver det frie 
program. 

Det frie program består af selvvalgte 
statiske og dynamiske øvelser. 

I det frie program må der maksimalt 
være to voltigører på hesten ad gangen. 

Øvelser med mere end to voltigører på 

hesten vil medføre et fradrag på 1 point i 

karakteren for sammensætning.  

I det frie program er det tilladt at hjælpe 

voltigørerne ved opspring og 

afspring/afgang. Der gives dog ikke 

karakter ved opspring og/eller 

afspring/afgange, uanset om voltigørerne 

har modtaget hjælp eller ej. 

Det frie program bedømmes ud fra 

2 karakterer bestående af: 

sammensætning og udførelse. 

F-Ungdom grupper 

4-8 voltigører laver det obligatoriske 
program. 

 

Opspring/hjælp til at komme op (ingen 
karakter), Ridesæde, Fane uden arm, 
Knæstand, Forlæns sving med samlede 
ben, Halv mølle, Baglæns sving med 
adskilte ben fulgt af afgang indvendig. 

Det er tilladt for voltigørerne at modtage 
hjælp. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

 

4-8 voltigører laver det frie program 

 

Samme antal voltigører som i det 
obligatoriske program laver det frie 
program. 

Det frie program består af selvvalgte 
statiske og dynamiske øvelser. 

I det frie program må der maksimalt 
være to voltigører på hesten ad gangen. 

Øvelser med mere end to voltigører på 
hesten vil medføre et fradrag på 1 point i 
karakteren for sammensætning. 

I det frie program er det tilladt at hjælpe 
voltigørerne ved opspring og 
afspring/afgang. Der gives dog ikke 
karakter ved opspring og/eller 
afspring/afgange, uanset om voltigørerne 
har modtaget hjælp eller ej. 

Det frie program bedømmes ud fra 4 
karakterer bestående af: Balance, 
Spændstighed-Stræk, Hensyntagen til 
træhesten, Udstråling-Karisma-
Udnyttelse af musik. 

 

F-Junior grupper 

4-8 voltigører laver det obligatoriske 
program. 

Opspring/hjælp til at komme op 

(ingen karakter), Ridesæde, Fane 

uden arm, Knæstand, Halv mølle, 

Baglæns grundsæde med armene 

ud til siden med fingerspidserne i 

øjenhøjde (baglæns ridesæde) 

efterfulgt af afgang til indvendig. 

Det er tilladt for voltigørerne at modtage 

hjælp. 

Det obligatoriske program bedømmes ud 
fra Øvelses Score. 

4-8 voltigører laver det frie program 

Samme antal voltigører som i det 
obligatoriske program laver det frie 
program. 

Det frie program består af selvvalgte 
statiske og dynamiske øvelser 

I det frie program må der maksimalt 
være to voltigører på hesten ad gangen. 

Øvelser med mere end to voltigører på 

hesten vil medføre et fradrag på 1 point i 

karakteren for sammensætning. 

I det frie program er det tilladt at hjælpe 
voltigørerne ved opspring og 
afspring/afgang. Der gives dog ikke 
karakter ved opspring og/eller 
afspring/afgange, uanset om voltigørerne 
har modtaget hjælp eller ej. 

Det frie program bedømmes ud fra 4 

karakterer bestående af: Balance, 

Spændstighed-Stræk, Hensyntagen 

til træhesten, Udstråling-Karisma-

Udnyttelse af musik. 
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Junior Individuelle 2*, Children 2* 

Obligatorisk program 

Opspring, Ridesæde, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks 

del 2, Stand, Første del af flanke med landing til 

damesæde indvendig efterfulgt af nedgang. 

Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses score. 
 
Frit program 
 
I det frie program har voltigøren mulighed for at vise sin 
artistiske kunnen ved at udføre et originalt program som svarer 
til voltigørens evner, ideer og specialiteter. Det frie program 
består af selvvalgte statiske og dynamiske øvelser. Spring til 
jord anbefales. 
Det frie program bedømmes med følgende karakterer: Teknisk 
Score og Artistisk Score 

Junior Individuelle 1*, Children 1*, 

Obligatorisk program 

Opspring, Ridesæde, Fane, Stand, Forlæns sving med 

samlede ben, Halv mølle, Baglæns sving med adskilte 

ben fulgt af afgang indvendig. 

Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses score. 

Frit program 

I det frie program har voltigøren mulighed for at vise sin 

artistiske kunnen ved at udføre et originalt program som 

svarer til voltigørens evner, ideer og specialiteter. Det frie 

program består af selvvalgte statiske og dynamiske 

øvelser. Spring til jord anbefales. 

Det frie program bedømmes med følgende karakterer: 

Teknisk Score, Artistisk Score 

Pas-de-Deux Junior 2* 

Obligatorisk program 

Opspring, Ridesæde, Fane, Mølle, Saks del 1, Saks 

del 2, Stand, Første del af flanke med landing til 

damesæde indvendig efterfulgt af nedgang. 

Voltigør 1 udfører alle obligatoriske øvelser, derefter voltigør 2. 

Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses score. 

Frit program 

Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske 

øvelser. Det frie program består af individuelle opspring og 

afgange/afspring og to-mands øvelser på træhesten. Under 

programmet skal begge voltigører hele tiden være i kontakt 

med enten træhesten, gjorden eller hinanden (undtagen 

under spring). 

En-mands øvelser på træhesten indgår ikke i bedømmelsen af 

sværhedsgrad. 

Det frie program bedømes med følgende karakterer: Teknisk 

Score og Artistisk Score 

Pas-de-deux Junior 1*, Children 

Obligatorisk program 

Opspring, ridesæde, fane, stand, forlæns sving med 

samlede ben, halv mølle, baglæns sving med adskilte 

ben, fulgt af afgang til indvendig side. 

Voltigør 1 udfører alle obligatoriske øvelser, derefter voltigør 2. 

Det obligatoriske program bedømmes ud fra Øvelses Score. 
 
Frit Program 

Det frie program består af selvvalgte statiske og dynamiske 

øvelser. Det frie program består af individuelle opspring og 

afgange/afspring og to-mands øvelser på træhesten. Under 

programmet skal begge voltigører hele tiden være i kontakt 

med enten træhesten, gjorden eller hinanden (undtagen 

under spring). 

En-mands øvelser på træhesten indgår ikke i bedømmelsen af 
sværhedsgrad. 
Det frie program bedømes med følgende karakterer: Teknisk 
Score og Artistisk Score 
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Individuel mini 

Obligatorisk program 

 
Opspring (ingen karakter), Ridesæde, Fane uden arm, 
Knæstand, Halv mølle, Baglæns grundsæde med armene ud til 
siden med fingerspidserne i øjenhøjde (baglæns ridesæde) 
efterfulgt af afgang til indvendig. 

Frit program 

I det frie program har voltigøren mulighed for at vise sin 

artistiske kunnen ved at udføre et originalt program som 

svarer til voltigørens evner, ideer og specialiteter. Det frie 

program består af selvvalgte statiske og dynamiske 

øvelser. Spring til jord anbefales. 

Det frie program bedømmes med følgende karakterer: Teknisk 
Score, Artistisk Score 

 

 

 

 


