
 
 

 
FERD rideskolecup er en landsdekkende konkurranse i sprang og dressur for rideskoleelever i alle kretser 
i Norge. For sesongen 2023 arrangeres det kvalifiseringsstevner i hver av de påmeldte kretsene. 
 

Statutter for FERD rideskolecup 2023 

1. Deltagelse 

a) Skolerytter: Ordinær elev i rideskole som rir skolehest (må ri i rideskolen på kvalifiseringstidspunktet og ved 

evt. finaletidspunktet). Rytteren må være medlem av en rideklubb som er tilsluttet Norges Rytterforbund. 

Cupen er åpen for deltagere fra det året man fyller 13 år og til og med det året man er 17 år. Rytter kan ikke 

ha startet LA ponni eller 1,0m hest på D-, L- eller E-stevner. 

b) Skolehest: Hest / ponni som regelmessig har blitt anvendt i skolevirksomhet ved regulær rideskole minst 40 

timer i måneden med forskjellige ryttere.  (KR1, tillegg 3. Punkt 2) Hesten/ponnien skal medbringe 

vaksinasjonskort jfr. KR1 §191. Hester og ponnier konkurrerer i samme klasse og på samme vilkår.  

c) Lisens: Ryttere må ha Grønt Kort og Rytterlisens i henhold til KR1, §131. 

 

2. Klasser 

a) Rytterne deltar i både sprang og dressur. Både i kvalifiseringen og i finalen går klassene i: 

• Dressur: RLC1 (2 eller flere ryttere rir samtidig i finalen) 

• Sprang: 0,60 m. Både kvalifisering og finale har bedømming Feil og Stil 

3. Kvalifisering 

a) Hver krets må arrangere ett eller flere stevner for å kvalifisere ryttere til finalen. 

b) Hvis kretsen gjennomfører flere kvalifiseringsstevner så må kretsen selv utarbeide egne retningslinjer for 

hvordan poeng utregnes/vinnere kåres. 

c) Kvalifiseringsstevnet(ne) bør fortrinnsvis arrangeres som et eget stevne for FERD rideskolecup, eventuelt kan 

kvalifiseringsklassene legges inn i et annet UK- eller D-stevne.  Dersom det arrangeres et eget 

kvalifiseringsstevne(r) kan det også legges inn lavere klasser for rideskoleryttere / hester, disse klassene må 

også arrangeres som Ryttertest / Feil og stil.  Kvalifiseringsstevnet(ene) kan arrangeres som UK- eller D-

stevne, husk at klassenivå må samsvare med stevnekategori. 

Finalen går på et utendørsstevne og det anbefales derfor å avholde også kvalifiseringsstevnene utendørs.  

d) En rytter som tidligere har vært i finalen har ikke mulighet for å delta i kvalifiseringen. 

e) Den enkelte rytter kan kun delta på ett kvalifiseringsstevne innenfor én og samme krets. 

f) Det skal være teknisk personell i henhold til KR 

g) Klassene er som beskrevet i punkt 2, men det er opp til hver krets hvor mange som rir samtidig i RLC1 

(maksimalt 4 ryttere). Dette må angis i stevneinvitasjonen. 

h) Kvalifiseringen skjer på rideskolehest fra egen rideskole, eller lånt rideskolehest fra arrangørklubben.  

i) Premiering i henhold til KR. 

j) De 10 første kretsene som melder seg på vil kunne få sende 2 deltagere hver til finalen.  

k) Kretser som ønsker å delta i finalen må ha avholdt kvalifisering og ha kåret deltagere til finalen. Det er 

kretsens ansvar og melde inn ryttere til finalen innen 15. mai 2023(siste frist).   

4. Finalen 

a) Finalen arrangeres som et rideskolearrangement under Norway Grand Prix 3.-4. juni på Linnesvollen, Lier ved 

Drammen.  Finalen ris på lånte skolehester. De tilpasses rytters høyde i størst mulig grad på bakgrunn av 

oppgitt informasjon. Det vil bli tildelt hester som flere ryttere deler på.  

Dersom rytter har nedsatt funksjonsevne og har behov for tilrettelagt utstyr, må informasjon om dette 

meldes inn på forhånd. 
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b) Det er kostnadsfritt for deltagerne å låne hest og starte stevnet. Reise og opphold dekkes av den enkelte 

deltager, (eventuelt deltagerens klubb / krets). 

c) Det vil bli satt opp ansvarlige trenere som vil bli tilgjengelige for alle deltagere. Det er ikke anledning til å ha 

med seg private trenere under oppvarming/ konkurranse. 

d) Premiering i henhold til KR. 

 

5. Poengberegning 

a) Poeng fra sprang og dressur beregnes etter tabellen under. 

b) Hvis det er deltagere som er med i klassen på kvalifiseringsstevnene, men som ikke er med i cupen skal disse 

ikke være med i poengberegningen. 

c) Etter kvalifiseringsrunden legges poengene fra sprang og dressur sammen. De to deltagerne med høyest 

sammenlagt poengsum fra hver krets går videre til landsfinalen. Dersom det er flere plasserte deltagere med 

samme totale poengsum avgjør poengene fra dressurrunden hvem som går videre. 

d) Poengene fra kvalifiseringen tas ikke med til finalen. 

e) Vinneren av FERD rideskolecup er den med totalt mest poeng etter begge finaledager. Dersom det er flere 

ekvipasjer med samme totale poengsum vinner den med høyest poeng i dressurrunden. 

 

 

 

Dersom det er 16 eller flere startende som har fullført klassen og ikke blitt eliminert, vil hver deltager fra og 
med nr. 16 få 1 poeng. 


