
       

 

Troms Rytterkrets dressur cup 

 
Cupen er åpen for alle som er medlem av klubb tilhørende Troms Rytterkrets. Cupen må 

arrangeres på minimum D-stevne eller høyere. 

 

Alle D-stevner og høyere er tellende i cupen. Ekvipasjen må starte minimum 6 klasser i sin 

cup. Ved flere starter, er det de 6 beste resultatene som teller. Det er kun individuelle klasser 

som teller. Finaleklasse i mesterskap teller ikke.  

 

I ponni er det cup i LC og LB. For hest er det cup i LC, LB og LA. 

 

Deltakelse i cup går på ekvipasjer. En kan derfor ikke starte flere hester i en og samme cup. 

En ekvipasje kan ikke delta i flere cuper. For at cupen skal kunne avvikles, må det være 

minimum 5 deltakere med i cupen. Poengfordeling skjer etter world-cuptabellen. Det gis kun 

poeng for plasseringer. Ved lik-plassering etter årets siste gjeldende stevne, kåres vinneren 

etter flest oppnådde 1.plasser, deretter 2.plasser osv.  

 

Cupavgift er kr 400 som betales til kretsen (startavgift for klasser en har startet kommer i 

tillegg). Betaling kan gjøres via konto eller VIPPS. Deltakelse i cupen er gjeldende fra 

cupavgiften er registrert betalt. Det vil si at resultater som er oppnådd før avgiften er betalt, 

ikke er tellende. Påmelding sendes til grenleder i dressur. 

 

Deltakelse i de forskjellige klassene i cupen:  

• Ponni LC-cup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd 65 % eller mer i LB. 

 

• Ponni LB-cup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd 60 % eller mer i LA.  

 

• Hest LC-cup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd 65 % eller mer i LB. 

 

• Hest LB-cup er stengt for ekvipasjer som har oppnådd 60 % eller mer i LA. 

 

• Hest LA-cup er åpen for alle. 

 

Det er resultater fra de to siste kalenderår som setter begrensningen for deltakelse i cupene. 

Resultater som oppnås i løpet av året setter da eventuelle begrensninger for neste år. 

  

Premiering i hver cup: 

1.plass: Vinnerdekken, pokal, rosett og pengepremie kr 1500,-  

2.plass: Pokal, rosett og pengepremie kr 700,- 

3.plass: Pokal, rosett og pengepremie kr 500,- 

 



Utdeling vil skje på siste dressur stevne som har cup klasser i sesongen. Informasjon om dette 

blir lagt ut på TRYKs hjemmeside hvert år. Ekvipasjer som ikke deltar på det siste stevnet vil 

få tilsendt pokal, rosett og pengepremie. 

 

Troms Rytterkrets 


