
STRYK DRESSURCUP 2021                                 
 
Sør-Trøndelag rytterkrets inviterer til STRYK DRESSURCUP 2021. Stevnet vil gå på følgende 
stevner i kretsen: 
 

1. stevne 2. stevne 3. stevne 4. stevne FINALE 
Bruråk 
hestesportsklubb 
 
 
13-14 MARS 
 
 

 Trøndelag 
hestesportsklubb 
 
 
24-25 APRIL 

Melhus 
hestesportsklubb 
 
 
8-9 MAI 
 
 

Vaadan 
Hestesports-
klubb 
  
28-29 MAI 

Trøndelag 
hestesportsklubb 
 
 
19-20 JUNI 
 
Midt-Norsk 
hestefestival  
 
FINALE 

 
Cupen er åpen for alle ryttere som representerer en klubb tilhørende NRYF. Ekvipasjen må delta på 3 
av 4 stevner (minst 1 dag) + finaledagen på stevne 5 for å kunne motta premie. Alle cupklassene går i 
åpne klasser. Finalen avholdes under Midt-Norsk hestefestival hos Trøndelag hestesportsklubb 19-20 
juni. Det gis egne «cup-priser» til den beste blant de norske hesterase, ponniekvipasje, unghest og 
senior/ gammel-gamp.  
 
Cupen går i følgende klasser: 
LC (kun D-klasser) 
LB (kun D-klasser) 
LA (Både D og L-klasser) 
MC (Både D og L-klasser) 
FH (Både D og L-klasser) 
MB (Både D og L-klasser) 

• En ekvipasje kan kun delta i en cup  
• En rytter kan delta i flere cuper med ulike hester 
• En hest kan ikke starte flere cuper med forskjellige ryttere (så fremt hesten ikke har fått ny 

eier i løpet mellom cupstevnene) 

Påmelding og startavgift: 
 
Alle ekvipasjer som deltar i cupen må betale en cup-avgift til STRYK på 250 kr. Innbetaling gjøres til 
vipps «STRyK CUPAVGIFTER #653386» i forbindelse med det første stevnet i cupen 
(Bruråk 13-14 mars), selv om ekvipasjen velger å ikke ri det første stevnet.   
 
Kvalifisering:  

Det kreves ingen kvalifisering for å delta i klassene på D-stevner, men rytter må være kvalifisert for L-
stevner i henhold til KR før start i klasser der det kreves (henholdsvis LA: 2x 58% i LA, MC: 2x 60% 
i LA eller 2x 58% i MC (eller en av hver), MB :2x58% i MB på D-stevne, se kr IV § 423).  

Rytter er selv ansvarlig for at han/hun er kvalifisert ihht KR og statutter. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Overkvalifisering: 
Ekvipasjen er overkvalifisert for cup-nivået dersom den har oppnådd 65.000% eller mer i klassenivået 
over finalenivå i 2020 eller før cupens start i 2121. Det vil si at en ekvipasje som eksempelvis har 
oppnådd 65.000% eller mer i MB er overkvalifisert for cup i MC. Den samme regelen for 
overkvalifisering gjelder også for FH. Der regnes overkvalifiseringen ut i fra nivå 3 for det enkelte 
rytters grad (se klassenivå på dommerprotokoll/ dressurprogram). Eksempelvis tilsvarer nivå 3 for 
grad 4 og 5 MC. Dersom ekvipasjen da har oppnådd 65.000% eller mer i MB er de overkvalifisert for 
cupen.  
 
Resultatberegning: 
Ekvipasjen samler poeng i alle cup-klasser de deltar i. Ingen resultater strykes. Ekvipasjen kan kun gå 
glipp av ett stevne i cupen. Ekvipasjen må delta i finalen (stevne 5, dag 2). 
 
Stevne 1-4 (+ dag 1 av stevne 5): 
40 poeng – 70.000% eller mer   
35 poeng – 67.000-69.999% 
30 poeng – 64.000-66.999% 
25 poeng – 61.000-63.999% 
20 poeng – 59.000-60.999%  
15 poeng – 56.000-58.999% 
10 poeng – 53.000-55.999% 
  5 poeng – 50.000-52.999% 
  0 poeng - Under 50%  
 
Finale (stevne 5, dag 2) 
Prosent = poeng. Prosenten legges sammen med ekvipasjens poengsum fra tidligere stevner.  Den med 
høyest sammenlagt poengsum vinner. Dersom plasserte ekvipasjer har samme poengsum blir den med 
flest plasseringer av høyest valør plassert.  
 
Premiering: 
 
Det gis ærespremier/ gavepremier til 1, 2 og 3 plass i samtlige cuper, med forbehold om at ekvipasjene 
kvalifiserer for premie. Det er ordinær premiering i klassene på alle stevnene.  Arrangør er ansvarlig 
for klassepremiering. Kretsen er ansvarlig for ærespremier/ gavepremier på finaledagen.  
 
 
STRYKS’ ærespriser dressurcup 2021: 
 
Det deles ut egne «cup-priser» (ærespremier) på finaledagen. Ekvipasjer kan delta i flere kategorier 
dersom de kvalifiserer til det (eksempelvis en ponniekvipasje der ponnien er en norsk rase og/ eller 
senior eller unghest). Ekvipasjen må delta i en av cupene for å kunne delta i konkurransen om «cup-
prisene» (samme regler som i cupene). 
 
- Beste unghest  
Alle unghester mellom 4-6 år (mellom 4-6 år i 2021) kan delta  
 
- Beste av norske hesteraser  
Alle nordlandshester, fjordinger, dølahester og kaldblodstravere kan delta 
 
- Beste ponniekvipasje  
Alle ekvipasjer som består av rytter inntil 16 år (16 år i 2021) og ponni (må ha ponnimålekort) kan 
delta 
 
- Beste senior (gammel-gamp)  
Alle hester over 18 år (18 år i 2021) kan delta 
 
Ekvipasjene samler poeng i alle klassene de rir, uavhengig av klasse/cupnivå. Æresprisene deles ut 
fortløpende på finaledagen så fort resultatet for kategorien foreligger. 
 


