
                                           
 

 

Backe Cup kat. 1 
 

STATUTTER: 
Backe Cup - Åpen for kat. 1 ponnier.  Høyde MB – Bed 238.2.2.   
  
Arrangeres i hovedsak på L-stevner. Klassen går fortrinnsvis lørdag.  Klassen er lukket for andre 
enn deltakere i cupen. 
 
Ekvipasjen må være kvalifisert i henhold til § 258 for start i Backe Cup. Ved start i Backe Cup 
uten å være kvalifisert til høyden vil resultatet bli strøket fra klassen. 
 
Omfatter 10 kvalifiseringsstevner i sesongen 2023, hvorav de 5 første kvalifiseringene 
ekvipasjen starter er tellende. En ekvipasje vil ikke ha anledning til å starte mer enn 5 Backe 
Cup. Poengberegning etter World Cup tabell. Vinner får 20 poeng selv om det er færre 16 
startende i klassen, nr. 2 får 17 poeng osv. 
 
Rytter kan ri inntil to (2) ponnier i hver kvalifisering. Poeng tildeles ekvipasje.  
 
De 10 beste ekvipasjene sammenlagt etter de 10 Backe Cup klassene er kvalifisert til å delta i 
finalen i Backe Cup som finner sted under CSI5*-W Agria Oslo Horse Show 12. – 15. Oktober 
2023.  Rytter kan delta i AOHS fra det året det fyller 11 år. 
 
Beste ekvipasje i cupen vil bli premiert under AOHS. 
 
For å være kvalifisert må ekvipasje dessuten ha oppnådd minimum 10 kvalifiseringspoeng. 
Rytterne kan ri flere ponnier i kvalifiseringene rundt i Norge, men kun én i finalen for kat. 1 
under AOHS.   
Ved lik poengsum etter kvalifiseringsklasser går den ekvipasjen som har flest førsteplasser først, 
er det fortsatt likt etter dette, teller flest andreplasser osv. Skulle det fortsatt være likt avgjøres 
det hele ved at NRYF foretar en loddtrekning.   
 
I tillegg vil det bli satt opp Last Chance som arrangeres på Telenor Arena (Bærum Rideklubb) 
05. – 08. Oktober 2023.  I last chance vil det bli satt opp to tellende klasser MB fredag og MB 
lørdag og de 2 beste rytterne på poeng (WC-tabell) sammenlagt vil få ri AOHS 2023.  Vinner får 
20 poeng selv om det er færre enn 16 startende, nr. 2 får 17 poeng osv.  Rytter kan starte inntil 



2 ponnier i klassene.  Klassene er åpen for alle, inklusiv de som har deltatt i cupen tidligere. 
 
 
Cupavgift: Hver ekvipasje betaler en cupavgift på kr. 500,- før start i første kvalifisering.  
Arrangør sender denne videre til AOHS. 
 
Premiering på kvalifiseringsstevner: Dekken til vinner av Backe Cup fra sponsor samt sløyfe til de 
tre første i klassen.  Arrangør holder vanlig premiering inklusiv sløyfer i klassen.  
 
Stand: Sponsor skal, uten kostnad, gis mulighet til å sette opp en stand på stevner hvor cupen 

blir arrangert.  Sponsor skal også ha anledning til å delta på premieutdeling. 

 
AOHS har anledning til å henge opp en banner på stevneplasser som får tildelt kvalifiseringer i 
cupen 
 
Det deles ikke ut wildcard. 
Eventuelle endringer blir offentliggjort på www.rytter.no 
 
Kvalifiseringsstevner Backe Cup kat. 1 - 2023 
 
 
Sted    Stevne  Dato    
Sandnes og Jæren   L-stevne 12. – 14.mai 
Sletten Ride- og kjøreklubb L-stevne 02. – 04. Juni 
Hønefoss og Omegn RK L-stevne 09. – 11. juni  
Borge Rideklubb  L-stevne 16. – 18. Juni 
Bergen  Rideklubb  L/E-stevne 22. – 25. Juni 
Arendal og Grimstad RK L-stevne 23. – 25. Juni 
Indre Haugaland  L-stevne 30.06. – 02. Juli 
Trøndelag Ryttersportskl L-stevne 30.06. – 02. Juli 
Larvik og Sandefjord  L/E-stevne 20. – 23. Juli 
Grenland   L-stevne 25. – 27. August 
 
FINALE AGRIA OSLO HORSE SHOW 12.-15. oktober 2023 
 

http://www.rytter.no/

