Dressurens Venner - Cup
Landsdækkende turnering i dressur for klubhold 2019
Dressurens Venner - Cup er en konkurrence i dressur for klubhold, der afvikles over 6 kvalifikationsrunder og
en finale. Kvalifikationsrunderne fordeles således, der afholdes 2 runder på Sjælland, 1 på Fyn og 3 i Jylland i
perioden april til september. Terminer kan ses på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
De seks kvalifikationer afvikles over en dag og afvikles i LA2-A.
Finalen afvikles over to dage. Ved finalen rider to af holdets ryttere LA2-A og to ryttere rider LA5-A.
Startberettigede heste og ryttere
Dressurens Venner - Cup er åben for heste, der ikke har startet højere end sværhedsgrad 2 til A-, B- eller Cstævner i kvalifikationsperioden.
Dressurens Venner - Cup er åben for ryttere, der ikke har startet højere end sværhedsgrad 3 til A-, B- eller Cstævner i kvalifikationsperioden.
Selv om hesten eller rytteren ændrer status i løbet af turneringen, er det status på tidspunktet for
anmeldelsesfristen til kvalifikationen, der afgør ekvipagens startberettigelse. Heste og ryttere kan kun starte for
én klub under hele turneringen. Ponyer kan ikke tilmeldes turneringen, medmindre de er opklasset til hest.
Generelle bestemmelser
Alle klasser rides på trense. Dressurens Venner - Cup er ikke pointgivende. Hvor intet andet er anført, er
Dansk Ride Forbunds reglement 2018 - herunder fællesbestemmelserne for DM og DRF-mesterskaber,
gældende, dog er opstaldning i finalen ikke obligatorisk.
Alle programmer rides på A-bane.
OBS: Der må ikke rides med bandager og klokker.
Dommere
Der skal benyttes 2 dommere i kvalifikationsklasserne. Overdommer skal minimum være B+ og sidedommer
minimum C. Klubberne skal selv finde dommere til kvalifikationsklasserne.
Dressurudvalget udpeger dommerne til finalen. Finalen bedømmes af 3 dommere, hvor hoveddommer er
minimum A-dommer.
Tilmelding
Klubberne sender deres anmeldelse til den arrangerende klub i overensstemmelse med dennes propositioner
for stævnet sammen med indskud. Senest ved tilmeldingsfristen for pågældende stævnes til-/framelding
meddeler deltagende klubber navnene på holdets ekvipager. Hvert hold/klub, hver rytter, hver hest og hver
ekvipage kan kun starte én kvalifikationsrunde.

Indskud
Kvalifikationsklassen: kr. 440,- pr. hold
Finalen: Ingen indskud
Der betales ikke indskud til finalen, i stedet dækkes udgifterne til dommerne af Dressurens Venner.
Krav til holdet
Holdet skal bestå af:
3 ryttere på 3 heste, eller
4 ryttere på 4 heste (kun de 3 bedste tæller)
Krav til holdsammensætningen:
Holdets deltagere skal være medlem af samme klub under Dansk Ride Forbund. Klubben skal ikke
nødvendigvis være i det distrikt, hvor man starter kvalifikationsrunden. Deltagende hold må i perioden fra
kvalifikationsrunden til finalen i alt udskifte 3 af de oprindeligt 4 tilmeldte ekvipager. Ved ekvipage forstås
hest/rytter-kombinationen. Udskifter en rytter f.eks. en hest med en anden hest, er dette en ny ekvipage.
Overtrædes ovenstående diskvalificeres holdet.
En klub kan ikke have hold til start ved flere kvalifikationer, selvom ekvipagerne på holdet er forskellige. Hvis
en klub har haft flere hold med ved kvalifikationerne, kan rytterne fra de hold under samme klub, som ikke
kvalificerede sig til finalen, godt starte på finaleholdet.
Hvis 1 rytter fra et hold har været til start, tæller det som at hele holdet har startet en kvalifikation og de kan
derfor ikke deltage på andre hold.
Kvalifikationsrunderne
Kvalifikationsklasserne afvikles over en dag pr. stævnested. Dog kan kvalifikationen, i tilfælde, hvor der er
mere end 8 tilmeldte hold, afvikles over to dage. De samme dommere skal dømme begge dage, og antallet af
ryttere skal fordeles lige over begge dage.
Startorden kvalifikationsklasser:
Der trækkes lod om holdenes startorden i alle turneringsklasser. Lodtrækningen finder sted senest kl. 18.00
dagen før konkurrencens afvikling. Ekvipage nr. 1 for hvert hold starter først, derefter starter ekvipage nr. 2 fra
hvert hold osv. Udgår en ekvipage under eller efter stævnets første dag, udgår holdet, såfremt der ikke
resterer tre ekvipager på holdet. Ekvipager på hold bestående af tre ekvipager startes som henholdsvis nr. 1,
3 og 4. Uanset antal startende uddeles der præmier til de tre bedst placerede hold.
Det bedste hold fra hver af de 6 kvalifikationsrunder vinder en plads i finalen. Er der ligeplacerede hold, vinder
det hold med den rytter, der har den højeste selvstændige procent. Det påhviler distrikterne senest to dage
efter stævnets afslutning at informere Dansk Ride Forbunds administration, om hvilket klubhold, der går videre
i turneringen.
Kvalifikationsklasserne udskrives i LA2-A.

Placeringer og doteringer i kvalifikationsrunder
De tre ekvipager fra hvert klubhold med flest point sammenlagt er vindere og så fremdeles.
Ved hver af kvalifikationsrunderne udgør doteringer pr. hold:
1. præmie
2. præmie
kr. 4.000
kr. 2.000

3. præmie
kr. 1.000

Bemærk at uanset antal startende hold er der altid minimum 3 placeringer.
Herudover har INGDAM’S sponseret rosetter til de placerede hold, samt underlag til det vindende hold i
kvalifikationen.
Finalen
Finalen vil blive afviklet således, at der vil være en opvarmningsklasse fredag. Lørdag og søndag rider to
ryttere fra holdet LA2-A og to ryttere LA5-A. Rytterne skal ride det samme program både lørdag og søndag.
Hvis et hold kun består af tre ekvipager, så bestemmer rytterne, om to af dem rider LA2-A og kun en rytter
rider LA5-A eller omvendt. Ved forfald til finalen kan næste placerede hold fra det pågældende distrikts
kvalifikationsrunde inviteres. Der fyldes op indtil 3 dage før finalestart.
Der betales ikke indskud til finaleklasserne. Der tilbydes gratis overnatning til rytterne på finaleholdene på et
Bed & Breakfast i 2, 3 el. 4 personers værelser. Ønskes der opstaldning skal rytteren selv betale.
I finalen er der præmier til 1., 2. og 3. pladsen. Præmieoverrækkelsen foregår til hest.
Startorden finalen
Der trækkes lod om holdenes startorden i begge runder af finalen. Lodtrækningen finder sted senest kl. 18.00
dagen, før konkurrencens afvikling. Ekvipage nr. 1 for hvert hold starter først, derefter starter ekvipage nr. 2 fra
hvert hold osv. Ekvipage 1 og 2 starter LA2-A og ekvipage 3 og 4 starter LA5-A.
Ekvipager på hold bestående af tre ekvipager startes som henholdsvis nr. 1, 3 og 4 eller 1, 2 og 4 efter eget
ønske.
Udgår en ekvipage under eller efter stævnets 1. dag, udgår holdet, såfremt der ikke resterer tre ekvipager på
holdet. De resterende ekvipager på holdet skal ride som rytter nr. 1, 3 og 4 på andendagen.
Uanset antal startende uddeles der præmier til de tre bedst placerede hold.
Placeringer og doteringer i finalen
Resultaterne fra holdets tre bedste ekvipager lørdag lægges sammen med holdets tre bedste ekvipager
søndag. Det hold med flest point sammenlagt procentmæssigt er vindere og så fremdeles.
Total præmiesum pr. hold i finalen
1. præmie
kr. 10.000

2. præmie
kr. 6.000

3. præmie
kr. 4.000

Herudover har INGDAM’S sponseret rosetter og plaketter til finalens tre placerede hold, samt dækkener og
æresbånd til det vindende hold. foruden gavekort på kr. 2000,- til hver rytter på det vindende hold til brug for
sadeltilpasning, når behov. Den vindende rideklub vinder ydermere et foredrag om "Hestens og Rytterens
præstation i forhold til Sadlen” med INGDAM’S

Bestemmelserne er opdateret marts 2019.

