
DTC præsenterer Fast Riders Cup 2019 

Der vil i 2019 blive udskrevet en rytterkonkurrence blandt de aktive monteryttere i Danmark. Alle ryttere med dansk 

licens kan deltage. Alle der opfylder betingelserne kan deltage, men deltagere tilmeldt med hest til en indledende 

afdeling har fortrinsret til start i de indledende afdelinger – og blandt de øvrige tilmeldte heste vil der blive foretaget 

lodtrækning om hestene blandt de resterende tilmeldte ryttere. Dvs. at selvom man ikke umiddelbart har en hest til 

rådighed til en given indledende afdeling, så skal man startmelde sig selv som rytter senest kl. 11.00 på 

startmeldingsdagen for den indledende afdeling, hvis man er interesseret i at komme ud at ride. 

Der afvikles 8 indledende afdelinger og en finale (de indl. afd. kan deles, såfremt der startmeldes et tilstrækkeligt antal 

heste, dog må hver rytter kun ride en gang). Der udsættes gavekort til vinderens rytter i alle otte indledende 

afdelinger samt i finalen. Vinderne af de indledende afdelinger kvalificerer sig til finalen, hvor der højst er 10 deltagere 

(med mindre der er flere end 10 vindere af indl. afd.). De sidste ledige pladser i finalen går til rytteren/rytterne med 

den/de bedste placeringer fra de indledende afdelinger (altså flest andenpladser, derefter tredjepladser osv. – ved 

lighed foretages der lodtrækning). I finalen, der afvikles med en præmiesum på 40.000 kr. kan de 10 ryttere (evt. flere 

hvis flere vindere) startmelde sig med en hest, som dermed opnår startret i løbet. Er der ryttere, der ikke selv melder 

en hest i løbet, så vil øvrige tilmeldte heste komme med i løbet efter de almindelige bestemmelser. Er der ikke meldt 

”ledige heste” nok, så vil de næste ryttere på listen ”med egen hest” kunne få plads i løbet (dette kræver dog, at man 

har deltaget i minimum en indledende afdeling). 

De indledende afdelinger afvikles på følgende dage: 

28/4 Skive 

30/5 Billund 

6/7 Aarhus 

21/7 Nykøbing 

18/8 Bornholm 

15/9 Aalborg 

6/10 Charlottenlund 

20/10 Odense 

Finalen, med en præmiesum på 40.000 kr., afvikles: 

17/11 Skive 

 

Gavekort til vindende rytter i alle afdelinger. 

(ret til ændringer forbeholdes) 


