Propositioner Top- og Dressur Cup Vest anno 2022
1. Formålet med Top- og Dressur Cup Vest
● at give mindre øvede kuske og debutanter interesse for køresport gennem
overskuelige et-dags arrangementer og kammeratlig konkurrence.
● at give erfarne kuske og elitekuske lejlighed til at træne keglekørsel og dressur
i henhold til gældende FEI regler.
● at øge interesse og kendskab til køresporten lokalt, regionalt og på landsplan.
2. Generelt
Lokale køre- og rideforeninger på Fyn og Jylland står som arrangører.
Top- og Dressur Cup Vest består af mindst 6 kvalifikations-stævner + finale. Tid og
sted aftales med klubberne.
For deltagelse i Top- og Dressur Cup Vest kræves der betaling af den ”lille”
kuskelicens, som er gældende for deltagelse i stævner som f.eks. klubstævner,
TopCup og Dressur Cup – dog kun såfremt der i forvejen ikke er betalt national eller
international kuskelicens. Læs mere om licens hos Dansk Køre Forbund
Top- og Dressur Cup Vest er åben for medlemmer af forbund under Dansk Køre
Forbund og Køreforeninger i Norden.
De arrangerende foreninger, samt Top- og Dressur Cup Vest udvalget, påtager sig
intet ansvar for skader på anden mands ejendom, ej heller for skader på personer,
heste, ponyer, materiel samt bortkomne sager. Alle deltagere skal have den
lovpligtige ansvarsforsikring.
Gyldig vaccinationsattest fremvises på forlangende. Manglende vaccinationer eller
dokumentation for disse vil medføre bortvisning fra stævnepladsen.
Alle Top- og Dressur Cup Vest stævner annonceres på Cuppens facebookside, Top- og
Dressur Cup Vests side på Dansk Køre Forbund samt af de arrangerende klubber.
Til kvalifikationsstævner kræves mindst én dommer eller erfaren dommeraspirant til
bedømmelse af dressuren, keglekørsel må bedømmes af en erfaren kusk som
udvælges af den arrangerende forening. Til Finalen kræves 1 dommer
/dommeraspiranter som udvælges fra DKF´s dommerliste, dog mindst én dommer.

Det gælder for grooms at det år de fylder 14 år, må de være groom på pony 1 spand
og pony 2 spand, groomen SKAL være på vognen og gælder både under opvarmning
og inde på banen.
Det år hvor de fylder 16 må de være grooms på 1 og 2 spand hest, og groomen SKAL
være på vognen og gælder både under opvarmning og inde på banen.
Enspænder kuske med sulky der ønsker at starte en miniklasse, behøver ikke groom
på vognen. Dog skal groom være et centralt sted på banen både under opvarmning
og konkurrencen. Groom giver sig til kende over for dommer ved hilsen.
Alle øvrige vogntyper og forspand skal have korrekt antal grooms på vognen.
3. Discipliner
Der konkurreres i henholdsvis TopCup (forhindringskørsel) og Dressur Cup (dressur)
Vest. Disciplinerne regnes og placeres uafhængigt af hinanden med hver deres
samlede vindere. Resultaterne fra begge cups tæller i konkurrencen som samlet Topog Dressur Cup Vest vinder.
4. Deltagelse
Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i stævneåret.
Kuske må deltage med flere ekvipager inden for både sværhedsgrad og spandtype i
hhv. forhindringskørsel og dressur.
Resultater og kvalifikationer følger den samlede ekvipage, og kun resultater inden for
én sværhedsgrad kan indberettes til det samlede cup-resultat.
Kuske kan dog starte flere sværhedsgrader og flere heste uden for cuppen, ligesom
en hest der indgår i eks. enspænder ekvipage kan indgå i ekvipage med anden
spandtype (eks. som del af et tospand).
Vinder en ekvipage hhv. den samlede TopCup Vest eller Dressur Cup Vest er
ekvipagen udklasset fra den sværhedsgrad de har vundet (samt lettere
sværhedsgrader) fra det efterfølgende år. Dog under forudsætning af at der har
været mere end 5 starter på tværs af året i den samlede klasse. Ekvipager kan ikke
udklasses af svær klasse.
I Mini klasserne starter ekvipagen passende sværhedsgrad i konkurrence med øvrige
mini-kuske, og klassen afgøres på strafpoint. Ekvipagen kan udklasses fra den
pågældende sværhedsgrad på lige fod med de øvrige klasser op til svær klasse.

Kun resultater fra én sværhedsgrad pr. ekvipage pr år tæller i det samlede resultat.
Øvrige starter skal mærkes ’udenfor cup’.
Udklasningslisten ajourføres og opbevares af Top- og Dressur Cup-udvalget, og det er
kuskens ansvar at melde til i korrekt klasse. Listen kan rekvireres forud for
stævneafholdelse af klubbernes sekretariater for korrekt præmiering.
Navn på både kusk og hest skal oplyses ved tilmelding og videresendes til Top- og
Dressur Cup Vest resultatberegneren.
NB: Tilmeldinger uden hestens navn påført tælles ikke i det samlede Top- eller
Dressur Cup Vest resultat, da Cupresultaterne følger ekvipagen og ikke kusken.
Finale-stævnet er åbent for alle. De to bedste resultater fra gennemførte
kvalifikations-stævner tages med til finalen, hvor disse point lægges sammen med
finalestævnets resultat for samlede vindere. Deltagelse i finalestævnet er en
forudsætning for at blive samlet vinder af en cup.
For samlet vinder af Top- og Dressur Cup omregnes strafpoint i dressur til sekunder
jf. principperne i FEI Driving scoring system (strafpoint x 4 = sekunders tidsstraf)
der sammenlægges med tidsstraf i sekunder fra forhindringskørsel.1
Ekvipagen med lavest samlede strafpoint i hver klasse vinder den samlede Top- og
Dressur Cup.
En hest/pony kan max. deltage ved 2 ekvipager til hvert stævne.
Ved Top- og Dressur Cup Vest kvalifikationsstævner gives rosetter til placeringer i
hver enkelt klasse og disciplin, antal iflg. FEI’s reglement. Betales af den
arrangerende forening.
Ved Top- og Dressur Cup Vest finale gives der dækkener til 1. pladsen i hver klasse
samt rosetter iflg. FEI’s reglement og evt. sponsorpræmier. Fælleskassen og evt.
sponsorer betaler præmierne. Husk at kontakte kasseren inden finalen mht.
oplysning af beløb til præmier da dette kan variere fra år til år.
5. Tilmelding
Tilmelding til Top- og Dressur Cup Vest skal ske på mail til den arrangerende
forening senest 14 dage før stævnet. For sen tilmelding vil medføre dobbelt-gebyr.
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Husk at informere om alle relevante oplysninger; vognbredde, klasse og
sværhedsgrad, kusk- og hests navn samt ønskede dressur-program.
Deltagelse i kvalifikationsstævner koster 150,- for én disciplin og 250,- for 2
discipliner, heraf går 50 kr. pr. start i Top Cup og 50 kr pr. start i Dressur Cup til
fælleskassen.
Afholdes et kvalifikationsstævne som del af et klubstævne fastsættes deltagergebyr
af den afholdende forening, hvoraf der stadig går 50 kr pr. start til Top- eller Dressur
Cuppens fælleskasse.
Finalen koster 200,- for én disciplin og 250,- for 2 discipliner.
● Resultat fra hver stævne sendes til resultatberegner på mail
TDCupvest@gmail.com
● På Top- og Dressur Cup Vests side ved Dansk Køre Forbund forefindes skema til
beregning af resultater. Skemaet skal benyttes og videresendes Top- og
Dressur Cup Vest udvalget umiddelbart efter stævnet. Herefter opdateres de
samlede Top- og Dressur Cup Vest resultater på hjemmesiden.
6. Vogne
Alle vogntyper er tilladt, dog med undtagelse af 2-hjulet vogn med luft-gummihjul,
med en dimension der er mindre og svagere end knallerthjul.
Vogn og udstyr skal være rengjort, harmonisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Sporvidde på alle vogntyper, inkl. sulkyer, skal være min 125 cm. Stævneledelsen kan
dispensere herfor.
7. Påklædning
Generelt skal kusk og groom bære passende påklædning i forhold til vognen. Bare
arme eller ben er ikke acceptabelt.
Kusken skal bære hovedbeklædning, handsker og køretæppe/forklæde.
Groom skal ligeledes bære hovedbeklædning og handsker.
Kusk og groom skal af sikkerhedsmæssige grunde bære passende fodtøj, som sidder
fast på foden, og selv om det ikke er påkrævet i dressur, anbefales det at kuske og
grooms altid bærer sikkerhedshjelm.

Til forhindringskørsel bærer alle sikkerhedshjelm i henhold til Dansk Køre Forbunds
reglement. Sikkerhedsvest anbefales til alle og er påkrævet til unge under 18.
8. Dressur Cup reglement
Der køres i henhold til FEI’s reglement for kombineret kørestævner 12. udgave med
de afvigelser, der er beskrevet i disse propositioner. (kan læses
på www.koereforbund.dk ). Kusken oplyser ønskede klasse og program ved
tilmelding.
●
●
●
●
●

Junior: Program 3A eller7A.
Let: Program 3A eller CHP1.
Middelsvær: Program 4A. 7B, 3*CHP1.
Svær: Relevante landsstæve-program.
Mini enspænder (heste under 120 i stg): Program 3A, 4A, 7A, 7B, 3*A eller
relevante derbyprogram
● Mini flerspand (heste under 120 i stg): Program 3A (let), 7B (middelsvær),
relevante landsstævne-program eller relevante derbyprogram.
● Flerspand pony og hest: Program 3A (let), 7B (middelsvær), relevante
landsstævne-program eller relevante derbyprogram.
● Intro-klasse (kuske der ikke har startet stævner før): Program 3A.
8.1. Bane
● Banen til dressur er 40x80 for alle ekvipager uanset klasse.
9. TopCup reglement
● Der køres i henhold til FEI’s reglement for kombineret kørestævner 12. udgave
med de afvigelser, der er beskrevet i disse propositioner. (kan læses
på www.koereforbund.dk ). Kusken oplyser ønskede klasse og program ved
tilmelding.
● Klasserne der konkurreres i er Junior, Let, Middelsvær, Svær, Mini enspænder,
Mini flerspand, Flerspand pony og hest og Intro (kuske der ikke har startet
konkurrence før).
● Banen gennemkøres to gange.
● Groom må sidde eller stå op på vognen i dressur, men må ikke bevæge sig
eller mundtligt eller på anden måde hjælpe kusken.

● Groom må sidde eller stå op på vognen under forhindringskørsel, så langt
fremme på vognen som muligt, men skal holde sig i ro og må ikke
groome under gennemkørslen. Groom må hjælpe kusken mundtligt.
9.1. Banen
● Banens længde skal være 500m.
● Banen skal have 15 forhindringer, hverken mere eller mindre, og kan
indeholde 2 kombinerede forhindringer. Bro kan indgå. Målene for
kombinerede forhindringer skal leve op til FEI´s regler for 2-sp hest.
● Portene gennemkøres i numerisk orden.
● Startlinjen skal være mindst 20m. fra første port og mållinjen mindst 20m. fra
sidste port.
● Placeringen af portene skal i sværhedsgrad svare til middelsvær klasse på
landsstævner. Ved udkørslen af én port skal mærkningen af den efterfølgende
være synlig.
● Der er banegennemgang før første klasse og, om nødvendigt, i frokostpausen.
● Evt. bro må passeres én gang inden start.
9.3. Tilladte tider
● Hastigheder jg. Dansk Køre Forbunds reglement samt derbyreglement.
● Introklassen afvikles på 180 m/min
9.4. Portbredde
● Portbredden for 1-spand hest/pony, 2-spand hest/pony og og mini klasserne
er hjulbredden + 20 cm, for 4-spand pony hjulbredden + 25 cm og for 4-spand
hest hjulbredde + 30 cm. For introklassen hjulbredde + 30 cm.
● Hjulbredden måles ved jorden, oven på fælgen og mellem hjulenes ydersider.
Kontrolmålinger kan forekomme til alle stævner, målingerne må foretages af den
arrangerende forening.
9.5. Points
● Overskrides den tilladte tid, gives der 0,5 strafpoint pr. påbegyndt sekund.
● Der gives 3 strafpoint pr. nedrevet bold.
● Der gives 3 strafpoint for hvert af punkterne omkring påklædning, som ikke
overholdes. Se i øvrigt

● Der gives 3 strafpoint hvis kusken ikke har pisken i hånden fra passage af start
til mål.
● Strafpoints af de to gennemkørsler lægges sammen og giver resultatet for det
aktuelle stævne. Ved point-lighed afgøres placeringen ud fra den bedste tid.

