
 
 

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

 

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. Finalen avholdes hos 
Trondheim Rideklubb. 12-13 juni. Det gis egne «cup-priser» til den beste blant de norske hesterasene, 
beste unghest og beste senior/ gammel-gamp på tvers av cupene. 

Cupen går i følgende klasser på D-stevner:  

Rekrutttour 60 - 70 

Ponnitour lille LC - LB 

Ponnitour store LA - MB 

Lilletour 80-90 

Mediumtour 100-110 

Storetour 120-130 

• En ekvipasje kan ikke starte flere tourer  
• En rytter kan starte flere tourer med forskjellige hester.  
• En hest kan ikke starte flere tourer med forskjellige ryttere (så fremt hesten ikke har fått ny 

eier mellom cupstevnene) 
 

Påmelding og startavgift: 

Alle ekvipasjer som deltar i cupen må betale en cup-avgift til STRYK på 250 kr. Påmelding gjøres i 
forbindelse med det første stevnet i cupen (Bruråk 27-28 februar), og betales til vipps: 

«STRyK CUPAVGIFT #653386», selv om ekvipasjen velger å ikke ri det første stevnet.   

 

Kvalifisering:  

Det kreves ingen kvalifisering for å delta i klassene.  

Overkvalifisering: 

• Ekvipasje i Rekrutt, Lille-, og Medium Tour kan ikke ha startet 10 cm høyere enn 
finalenivå i løpet av det siste året før cupen. (Det vil si –for eksempel ekvipasjer i Lille 
Tour kan ikke ha startet 100cm, Ekvipasjer i Medium Tour kan ikke ha startet 120cm. For 
Store Tour er det ingen begrensninger.)  

1 stevne 
 

Bruråk 
hestesportsklubb 

 
27-28 februar 

2 stevne 
 

Trøndelag 
hestesportsklubb  

 
17-18 april 

3 stevne 
 

Blakstad 
hestesportsklubb 

 
22-23 mai 

4 stevne 
 

Trollheimen ride- 
og kjøreklubb 

 
5-6 juni 

5 stevne 
 

Trondheim 
rideklubb 

 
12-13 juni 

 
FINALE 



 
 

• De samme reglene gjelder for ponni lilletour, men det er kun resultater fra ponniklasser 
som regnes som gjeldende, jfr. KRII §258 (det vil si at en ekvipasje som har startet og 
gjennomført LC hest likevel kan ri lilletour for ponni i LC/LB).  

• Dersom en rytter tidligere har konkurrert i ponniklasser og har gått over på hest, gjelder 
ikke regelen om maks startet 10 cm over gitte høydenivå for noen av tourene.  

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

Resultatberegning:                                                                                                                             
Poeng beregnes etter WorldCup – tabellen.  

Likeplasserte deler poengene for de to plassene de opptar i resultatlisten. Ved lik plassering etter 
sistnevnte, kåres vinneren etter flest oppnådde 1.plasser, deretter 2.plasser osv.  

 

NB! Cupklasser som har bedømming Clear Round har følgende poengberegning: 

Feilfri runde= 15 poeng      4 feil=10 poeng    8 feil=5 poeng.                                                    
Finalen skal ikke ha bedømming CR og poeng deles da ut etter worldcup-tabellen! 

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. 
Stevnearrangøren er ansvarlig for klassepremiering. Kretsen er ansvarlig for ærespremier/ 
gavepremier på finaledagen. I ponni-cupene konkurrerer alle mot hverandre uavhengig av kategori. 

Cup-priser: 

Det deles ut egne «cup-priser» (ærespremier) på finaledagen. Ekvipasjer kan delta i flere kategorier 
dersom de kvalifiserer til det (eksempelvis en ekvipasje der hesten er av norsk rase og samtidig er 
senior eller unghest). Ekvipasjen må delta i en av cupene for å kunne delta i konkurransen om «cup-
prisene» (samme regler som ved deltakelse i selve cupen).  

- 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 senior (gammel-gamp)  
Alle hester over 18 år (18 år i 2021) kan delta 


