
Vejledning vedr. D9 cup Dressur og Spring 2023 

GO / Equipe 

Proportioner: Dressur 

Udskrives i STIL minus hold 

D 9 Cup, man skal være medlem af en klub i Distrikt 9, for at kunne deltage i D9 cuppen. 

Evt. medlem i afholdende klub. 

Læs reglementet inden tilmelding. Sæt link ind 

Skriv ved cup klasserne, at der rides i, 

LD1 lørdag og LD2 søndag 

LC 1-2 lørdag- LC 3 søndag 

LB 1-2 lørdag- LB 3 søndag 

LA 1 Lørdag – LA 2 søndag (kun hest) 

Mix klasserne, samme program begge dage.   

De 12. bedste, samt lige placeret, i hver cup, går videre til finalen, om søndagen. 

Der skal være min. 3 i hver cup, for at de gennemføres, kan evt lægges sammen efter aftale med TD. 

Man er selv forpligtiget til at undersøge, om man må starte eller er outet.  

OUT er gældende. 

”Plus det i selv plejer at tilføje” 

 

Vejledning om Cuppen. Dressur 

Der må IKKE benyttes samme dommer ved C i indledende, som i finalen, der opfordres til ikke at bruge samme 

stildommer, begge dage. Stildommer skal være en uddannet Stildressur dommer, Berider eller en sidste års 

beriderelev ( 6 års) 

I dressur individuelt, er der en alm dommer ved C og en stildommer ( H eller M) 

Husk at protokollerne skal udskrives i stil cup. 

I hold skal der være 2 alm dommere (en ved C og en H eller M) alm klasser. 

Husk og book i rigtig god tid, da særlig stildommere, er svære at finde. 

Max pris 250 kr pr individuel cup.  

Max pris 385 kr pr hold uanset om de er 3 eller 4 ryttere. 

Cupklasserne afvikles over 2 dage, indledende og så finaler. 



Ponyerne skal ikke deles i kategorier, en cupklasse, gælder samlet for alle tre kategorier, man kan godt lade 

dem starte efter kategorier, men klassen skal ikke deles, det er de 12 bedste, på tværs af kategorierne, der 

går videre til finalen. 

 

 

 

Hold afvikles over en dag, med en start pr rytter/hest, der er krav om, at holdet er fra samme klub. 

Udskriv en klasse, med beløb, hvor holdlederen melder til, og så en ”gratis klasse”, resten af holdet melder 

til i. 

Hold kan udskrives –  

Fredag- fordi der kan man nøjes med hold, hvis der er mange, og så kan rytterne stadigvæk starte 2 gange i 

cup, lørdag og søndag. 

Lørdag- Så har man en lang dag, lørdag og kort dag, søndag. Ulempe, så kan folk ikke starte 2 cup klasser, 

lørdag, og mindre penge i kassen, da de så kun melder en cupklasse. 

Søndag- Rytterne kan starte 2 cupklasser om lørdagen. (flere penge i klubkassen) Men de skal søndag, vælge 

en, hvis de kvalificerer sig i begge. Ulempe kan blive en meget lang dag, da der også skal være god tid til 

præmieoverrækkelser. 

En klub med flere baner, kan med fordel, holde det udendørs og så lave et D stævne samtidig, så der også er 

opvarmnings klasser, for dem som kun starter en cup. Samt for Ryttere, som ikke starter D9 CUP 

Resultatet i procenter, fra indledende ligges sammen med procenter fra finalen, for at finde vinderen. Er der 

lige placeret, er det resultatet fra finaleklassen, der vægtes, stadigvæk lige placeret, er det karakteren for 

rytterens effektivitet, stadigvæk lige placeret, så trækkes der lod. 

Ponyerne skal ikke deles i kategorier, en cupklasse, gælder samlet for alle tre kategorier, man kan godt lade 

dem starte efter kategorier, men klassen skal ikke deles, det er de 12 bedste, på tværs af kategorierne, der 

går videre til finalen. 

Præmie overrækkelse 

Det er et krav, at det uddeles klub rosetter begge dage til de placeret. 

I alle cupklassefinaler skal der være min. 3 placeret 1 2 3, det er op til klubben, om de ville placere, alle 

gældende fra indledende også. 

1 2 3 til hest, resten til fods i finalerne.  

Hold, hvor det evt. kun er vinderholdet til hest, resten til fods, ved god plads – fx springbane ude- kan man 

tage alle 3 placeret hold til hest. 

 

Distriktet sørger for. 

Deltager Rosetter til alle deltager i indledende klasser + hold. 



Store Rosetter til de cup placeret. 

Pokaler til vinderne 

TD til stævnet. 

 

Klubben sørger for. 

Dommere ( distriktet er gerne behjælpelige med at finde stildommer) 

Klub rosetter, til de placeret, i både indledende og finalerne. 

Flotte Placerings rosetter ( rød/blå/grøn) til de samlede cup placeret. 

Ærespræmier/sponsorgaver, meget gerne til 1 2 3. 

Festlig præmieoverrækkelse for cupvinderne ala DM/ SJM, der skal gives gas. 

 

GO / Equipe 

Proportioner: Springning 

Udskrives i STIL minus hold 

D 9 Cup, man skal være medlem af en klub i Distrikt 9, for at kunne deltage i D9 cuppen. 

Evt. medlem i afholdende klub. 

Læs reglementet inden tilmelding. Sæt link ind 

Skriv i klasserne, at der rides i 

Kryds 20 cm lørdag og kryds 25 cm søndag. 

LF lørdag og LE søndag pony.  

LD lørdag og LC søndag pony. 

Mix klasse, samme højde begge dage. 

Kryds 30 cm, alm op til 60 cm lørdag – kryds 40 cm alm op til 70 cm, søndag hest 

Mix klasse, samme højde begge dage.  

De 12. bedste, samt lige placeret, i hver cup, går videre til finalen, om søndagen. 

Der skal være min. 3 i hver cup, for at de gennemføres, ved mindre, kan de evt. lægges sammen efter aftale 

med TD. 

Man er selv forpligtiget til at undersøge, om man må starte eller er outet. 

 OUT er gældende. 

”Plus det i selv plejer og tilføje.” 



 

Vejledning D9 Cup Spring. 

Der opfordres til at stildommer, ikke er den, samme begge dage. Stildommer, skal være uddannet, berider, 

eller 6 års berider elev, som ikke kan knyttes til nogen startende ryttere. 

Husk at være ude i god tid, da særlig stildommere, er svære at finde. 

 

Max pris 250 kr pr individuel cup.  

Max pris 385 kr pr hold uanset om de er 3 eller 4 ryttere. 

Cupklasserne afvikles over 2 dage, indledende og så finaler.  

Ponyerne skal ikke deles i kategorier, en cupklasse, gælder samlet for alle tre kategorier, man kan godt lade 

dem starte efter kategorier, men klassen skal ikke deles, det er de 12 bedste, på tværs af kategorierne, der 

går videre til finalen. 

 

 

 

Hold afvikles over en dag, med en start pr rytter/hest, der er krav om, at holdet er fra samme klub. 

Udskriv en klasse, med beløb, hvor holdlederen melder til, og så en gratis klasse, resten af holdet melder til 

i. 

Hold kan udskrives –  

Fredag- fordi der kan man nøjes med hold, hvis der er mange, og så kan rytterne stadigvæk starte 2 gange i 

cup lørdag og søndag. 

Lørdag- Så har man en lang dag, lørdag og kort dag, søndag. Ulempe, så kan folk ikke starte 2 cup klasser, 

lørdag, og mindre penge i kassen, da de så kun melder en cupklasse. 

Søndag- Rytterne kan starte 2 cupklasser om lørdagen. (flere penge i klubkassen) Men de skal søndag, vælge 

en, hvis de kvalificerer sig i begge. Ulempe kan blive en meget lang dag, da der også skal være god tid til 

præmieoverrækkelser. 

Klubben, kan med fordel, holde det udendørs og så lave et D stævne samtidig, så der også er opvarmnings 

klasser, for dem som kun starter en cup. Samt ryttere som ikke starter D9 CUP. 

Resultatet i stilkarakteren fra indledende, ligges sammen med stilkarakteren fra finalen, for at finde vinderen. 

Er der lige placeret, er det resultatet fra finaleklassen, der vægtes, stadigvæk lige placeret, er det karakteren 

for rytterens effektivitet, stadigvæk lige placeret, så trækkes der lod. 

Præmie overrækkelse 

Det er et krav, at der er klub rosetter, til alle placeret begge dage. 

I alle cupklassefinaler skal der være min. 3 placeret 1 2 3, det er op til klubben, om de ville placere, alle 

gældende fra indledende også. 



1 2 3 til hest, resten til fods i finalerne. 

Hold, hvor det evt. kun er vinderholdet til hest, resten til fods, ved god plads – fx springbane ude- kan man 

tage alle 3 placeret hold til hest. 

 

Distriktet sørger for. 

Deltager Rosetter til alle deltager i indledende klasser + hold. 

Store Rosetter til de cup placeret. 

Pokaler til vinderne 

TD til stævnet. 

 

Klubben sørger for. 

Dommere ( distriktet er gerne behjælpelige med at finde stildommer) 

Flotte Placerings rosetter ( rød/blå/grøn) til de samlede cup placeret. 

Klub rosetter til de placeret i både indledende og finale klasserne. 

Ærespræmier/sponsorgaver meget gerne til 1 2 3. 

Festlig præmieoverrækkelse for cupvinderne ala DM/ SJM, der skal gives gas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


