
Children cup 2022
DMP sportskjøring
Familien Hilling ønsker å takke kjøresporten ved å bidra til økt rekruttering blant de aller
yngste kuskene.
I samarbeid med Sportsutvalg Kjøring har vi derfor utarbeidet en cup for children-kusker.

Statutter:
Denne cupen er åpen for ekvipasjer med children-status, 12-14 år.
Det er sammenlagt resultat fra lett klasse hest eller ponni på DMP-stevner som gjelder.

Statuttene revideres etter hver sesong, av sponsor i samarbeid med Sportsutvalg Kjøring.

Alle aktuelle ekvipasjer som har oppnådd kvalifiseringskravene i perioden 1/1-22 til 17/7-22,
på D-, L eller E-stevner i Norge, blir invitert til finalen som avholdes under
Norgesmesterskap i kjøring.

Kusken kan starte flere hester under kvalifiseringsstevnene, men kan kun delta med en hest
i finalen.

Kvalifisering og påmelding:
Kvalifiseringskrav er godkjent lett klasse DMP.
Hver kusk/ansvarlig person sender inn informasjon om hvilket stevne man har deltatt på, og
hvilket resultat man har oppnådd.
Kontaktinfo: ehilling76@gmail.com
Send også gjerne med et bilde av ekvipasjen. Man samtykker da samtidig på publisering av
bildet på cupens, og Sportsutvalg Kjørings sosiale media.

Oversikt over de kvalifiserte:
Children-cup 2022 kvalifiserte

Finalen:
Det er kun inviterte ekvipasjer som får delta i finalen.
Finalen dømmes som et vanlig DMP stevne i lett klasse, dressurprogrammet er FEI CH P1
Finalen avholdes uansett antall deltakere.
FInalen kan legges inn i en åpen lett klasse, såfremt det er oppgitt dressurprogram som
benyttes.

Premiering:
Det er ingen ekstra premiering på kvalifiseringsstevnene, utenom vanlig klassepremiering fra
arrangør.
I finalen deles det ut følgende sponsorpremier i tillegg til vanlig klassepremiering av
arrangør; Dekken og pokal til vinner, sponsorsløyfe til de tre første i klassen. Denne
premieringen er uavhengig av antall deltakere.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4ZQi4Si70eAzRMqbMdihS5Pl9mDhlt_Zwyn5wBWnuU/edit?usp=sharing


Sponsor står fritt til å samarbeide med andre aktuelle aktører for å kunne tilby best mulig
premiering, uten å gi disse reklame/stand-rettigheter på stevnene.

Utenom punkter nevnt i disse statutter, er det vanlig reglement som gjelder (KRI og KRIX)

Sylling 03.02.22
Elin Hilling


