
 

 

                                                                            

Champion Cup 1,20m 

 

STATUTTER:  Kvalifiseringen går i høyden 1,20m med bed. 274.1.5.3.  Klassen 

settes opp lørdag eller søndag. Klassen er stengt for andre enn de 

som deltar i cupen. Det kan settes opp utdanningsklasse i 1,20m 

sammen med denne klassen. 

Åpen for alle ekvipasjer som ikke har startet 1,40m i løpet av de siste 

to årene. 

Omfatter 12 kvalifiseringsstevner i sesongen 2023. De 5 første 

kvalifiseringsstevnene ekvipasjen starter er tellende.  

Poengberegning etter World Cup tabell.  Det deles ut 20 poeng til 

vinner uansett antall deltakere, 17 poeng til nr. 2, osv. 

 

De 30 beste ekvipasjene sammenlagt etter kvalifiseringene får delta på Agria Oslo Horse 

Show 2023, som avvikles 12. – 15. oktober. Ekvipasje som er kvalifisert til deltagelse i den 

internasjonale delen av AOHS vil bli strøket fra listen og neste mann vil rykke opp. 

 

Rytter kan ri inntil to hester i kvalifiseringsklassen, men det er ekvipasjen som oppnår poeng. 

Hesten som skal gå i Oslo må ha deltatt i cupen. 

Ved lik poengsum etter kvalifiseringene går den ekvipasjen som har flest førsteplasser først, 

er det fortsatt likt etter dette, teller flest andreplasser osv.  

 

Cupavgift: Hver ekvipasje betaler en cupavgift på kr. 500,- før start i første kvalifisering.  

Arrangør sender liste over nye deltakere samt avgift videre til AOHS. 

Stand: Sponsor skal, uten kostnad, gis mulighet til å sette opp en stand på stevner hvor 

cupen blir arrangert. 

 

På AOHS vil det bli avviklet 3 klasser i følgende høyer: 1,20m. 1,20m, 1,25m.  Det er ingen 

poengberegning i Oslo. 

Meeting i Oslo vil være kr. 3.750,- som dekker oppstalling, avgifter, akkreditering til rytter og 

to eiere (ifølge Pass).    

Eventuelle endringer blir offentliggjort på www.rytter.no 

 

Kvalifiseringsstevner i Felleskjøpet Champion Cup 2023: 

 

STED       DATO    

Sørlandsparken  E-stevne 19. – 21. mai  
Sletten Rideklubb  L-stevne 02. – 04. Juni 
Hønefoss og Ringerike RK L-stevne 09. – 11. Juni 
Borge Rideklubb  L-stevne 16. – 18. Juni 

http://www.rytter.no/


 

 

Bergen Rideklubb  L/E-stevne 22. – 25. Juni 
Indre Haugaland  L-stevne 30.06. – 02. juli 
Trøndelag RK   L-stevne 30.06. – 02. Juli 
Larvik og Sandefjord  L/E-stevne 20. – 23. Juli 
Sandnes og Jæren  L-stevne 18. – 20. August 
Grenland Ryttersportsklubb L-stevne 25. – 27. August 
Arendal og Grimstad  L-stevne 08. – 10. September 
Grenland Ryttersportsklubb E-stevne 16. – 18. September 
 
   

FINALE AGRIA OSLO HORSE SHOW 12.-15. oktober. 2023 

  


