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STATUTTER FOR VINTERCUP I DRESSUR  

HORDALAND RYTTERKRETS 

 

GENERELT 

 

Vintercup Dressur arrangeres årlig i tidsrommet 1.november – 1.april 

Vintercupen arrangeres over tre kvalifiserende vintercup stevner samt ett stevne over 2 dager, 

med både med kvalifisering dag 1 (lørdag) og finale på dag 2 (søndag)  

Kretsen fordeler stevnene som primært arrangeres i innendørshaller  

Vintercupen arrangeres etter KR med de tillegg som fremgår av disse statutter. Rytterlisens, 

hestepass og vaksinasjonskort skal være godkjent i henhold til reglement og skal forevises 

arrangøren. Arrangøren skal sørge for kontroll av disse 

Arrangørklubbene kan velge program i alle cuper i kvalifisering 1, 2 og 3 innenfor oppsatt nivå når 

der ikke er satt noe 

Oversikt alle programmer finnes på http://www.rytter.no/grener/dressur/program/. 

Ekvipasjen tar med seg poeng fra kvalifiseringsklassene inn i finalen  

 

1. STARTENDE I VINTERCUPEN 

 

1.1. Rytter melder til en eller flere vintercup klasser før første deltakelse i cupklassen(e) 

1.2. En ekvipasje kan kun delta i en cup 

1.3. En rytter som starter flere hester får ikke overført oppsamlet poeng fra en hest til en 

annen, selv ikke ved bytte av hest  

1.4. Det kåres vintercup vinner i alle cupene. Ryttere som rir flere hester blir kun plassert med 

sitt beste resultat 

http://www.rytter.no/grener/dressur/program/
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2. CUPAVGIFT 

 

2.1 Hver ekvipasje betaler en cupavgift før start i første start i cupklassene 

2.2 Det betales et cuptillegg på kr. 20,- per klasse. Denne avgiften beholder 

arrangørklubben 

2.3 Arrangørklubbene betaler stevnecup avgift kr. 500,- per stevne cup dag 

 

Hordaland Rytterkrets sender faktura til arrangørklubb for stevnecup-avgiften etter endt stevne 

 

 

3. CUPKLASSER OG PROGRAM 

 

3.1 Cupklasser kan endres eller utgå fra ett år til et annet forhold til antall startende ekvipasjer 

på de ulike klassenivå for gjeldende år 

3.2 Program kan endres fra ett år til et annet i forhold til antall startende ekvipasjer på de ulike 

klassenivå for gjeldende år 

3.3 Cupklassene i kvalifiseringen kan settes åpne 

 

 

Programmer 
2022/2023 

Kvalifiserings program Siste helg 

CUP KLASSER: 1.kvalifisering 2.kvalifisering  3.kvalifisering  4.kvalifisering 
FINALE 

søndag 

Cup 1 Nivå LC Hest LC LC LC LC:3 LC:3 

Cup 2 Nivå LB Hest LB LB LB LB:3 LB:4 

Cup 3 Nivå LA Hest LA LA LA LA:3 LA:5 

Cup 4 Nivå MB Hest MB MB MB MB:2 MB:3 
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4. KVALIFISERING VINTERCUPEN 

 

Vintercupen er åpen for ryttere i Hordaland rytterkrets som representerer en klubb tilknyttet NRYF 

og Hordaland rytterkrets 

 

4.1 Cup 1: 

Er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 60 % eller mer i LB eller høyere før første start 

4.2 Cup 2: 

Er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 60 % eller mer i LA eller høyere før første start 

4.3 Cup 3: 

Er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 60 % eller mer i MB eller høyere før første start 

4.4 Cup 4: 

Er lukket for ekvipasjer som har oppnådd 65 % eller mer i MA eller høyere før første start 

 

Ekvipasjen tar med seg poeng fra 2 av 4 kvalifiserings-klassene inn i finalen og ved start i en 

cupklasse blir en automatisk med i cupen. For å delta i finalen må ekvipasjen ha deltatt i en (1) 

kvalifiseringsklasse på det aktuelle nivå. Siste mulighet for kvalifisering til finalen er dagen før 

finalen. 
 

 

5. POENGBEREGNING 

 

Poengfordeling i henhold til world-cup tabellen. Likeplasserte deler poengene for de plassene de 

opptar i resultatlisten. Det gis 1 poeng fra plass 17 og nedover. Det gis dobbelt poeng i finalen 

(søndag). Der gis ikke poeng ved eliminering. Dersom klassen er åpen finaledagen gis det poeng i 

hht world-cup tabell for alle som deltar i klassen (ikke bare de som er med i finalen i vintercupen) 

 

Vinner er den med høyest sammenlagt poengsum fra 2 av 4 kvalifiseringsklasser og finalen 

 

Kretsen utarbeider poengoversikt for kvalifiseringene 1-3 og publiserer disse på nettsiden til 

kretsen 
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6. FINALEN  

 

6.1 Finalen i en cupklasse søndag arrangeres ved 3 eller flere startende i finalen. ihht. KR I  

6.2 Vintercup finale klassene kan være åpne  

6.3 Ekvipasjer som sammenlagt har oppnådd 1 poeng eller mer i en klasse i vintercupen er 

kvalifisert til å starte finalen i vintercupen i denne vintercupklassen  

6.4 Ekvipasjen tar med seg beste poeng oppnådd i 2 av 4 kvalifiseringer inn i finalen 

6.5 Ekvipasjen må starte i finalen (søndag) 

6.6 Det kan benyttes «ekstern» dommer i tillegg til «lokale» dommere. Kretsen dekker reise og 

opphold til den eksterne dommeren. Den «eksterne» dommeren må ha min. DDII – grad 

6.7 I finalen (søndag) startes det i omvendt rekkefølge av resultatene i kvalifiseringen 

6.8 Kretsen oversender poengoversikt til arrangør i god tid før finalen i vintercupen 

6.9 Arrangørklubben for finalen, står for utregning av resultater både for siste kvalifiseringrunde 

(kvalifisering 4) og finalen 

 

 

7. PREMIERING 

 

7.1 Arrangørklubbene foretar vanlig klassepremiering i cupklassene på valifiseringsstevnene 

7.2 Sammenlagt vinner er den med høyest sammenlagt poengsum fra 2 av 4 kvalifiserings-    

klassene og finalen 

7.3 Dersom det er flere ekvipasjer på medaljeplass med samme antall poeng etter finalen 

søndag er den best som har høyest sum på allment inntrykk i finalen  

7.3.1 Ved fortsatt lik plassering på medaljeplass, er den best som har høyest poeng prosent 

i finalen 

7.3.2 Ved fortsatt lik plassering på medaljeplass, er det den med flest oppnådde 1.plasser 

der etter 2. plasser osv. i vintercup kvalifiseringen som vinner 

7.3.3 Ved fortsatt lik plassering på medaljeplass, ved 1.plass blir det omridning i samme 

program som i finalen, for 2. og 3. plass blir der deling av premien 
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Hordaland Rytterkrets er hovedsponsor for Vintercup Dressur og bidrar med gavekort og rosetter 

til de sammenlagt plasserte og vinnerdekken til sammenlagt vinnerne. 

Premiene deles ut av finalens overdommer og representant for Hordaland Rytterkrets 

 

I hver cup sammenlagt deles det ut 3 premier av rytterkretsen. Er det kun 3 kvalifiserte til start i 

finalen i en cup deles det ut 2 premier sammenlagt 

 

Premiering: 

• 1. premie: Dekken, Rosett og gavekort kr.1000,- 

• 2. premie: Rosett og gavekort kr. 600,- 

• 3. premie: Rosett og gavekort kr. 450,- 

 

 

Godkjent september 2022   

Hordaland Rytterkrets 

 

 

 

 

 


