
                                           

 
KINGSRØD GRAND PRIX CUP 2021 

 
STATUTTER:  Kvalifiseringene går i 1,45m/1,50m med bed: 276.3 Winning Round   

Åpen for alle som er kvalifisert til høyden i henhold til reglementet.  

Omfatter 6 kvalifiseringsstevner i sesongen 2021 pluss finale.  Finalen er endel av 

cupen og teller også med i sammenlagt poengsum.  

Poengberegning etter World Cup tabell men 1. Plass får uansett 20 poeng, 2. 

Plass får 17  poeng osv.  På de stevnene hvor cup går i høyde 1,50m vil poeng 

være WC-tabell x 1,2.  Finalen vil telle WC-tabell x 1,5 

For å være med i poengberegning for sammenlagtpott må ekvipasjen ha deltatt på minimum 2 

kvalifiseringsstevner før finalen samt delta i finalen.  Ekvipasjen kan delta på alle kvalifiseringene 

før finalen og de 3 beste resultatene vil telle poengsammendraget. Hestene som starter Kingsrød 

GP Cup må ha gjennomført en klasse på stevnet før start i GP.  

Rytter kan delta med flere hester i cupen men oppnår poeng som ekvipasje. I finalen kan rytter 

bare delta med 2 hester.  

Ved lik poengsum etter kvalifiseringene og finale er vinneren den med flest 1. Plasser, deretter 2. plasser 

osv.   

Det er sammenlagtpremie til de 3 beste i cupen. 

 

Cupklassene er åpne for utenlandske ryttere. Finalen er åpen for alle ryttere 

 

Startavgift    : Kr. 1.000 + 25 
 
Premiering  : 20.000-15.000-10.000-5.000-1.000 
 
Premiering finale : 30.000-20-000-15.000-5.000-1.500 
 
Sammenlagt premie: 1. premie – 1 års gratis leasing av en 2-hesters bil fra Kingsrød (diesel og  
   bompenger ikke inkludert) 
   2. premie – 1 års gratis leasing av hestehenger 
   3. premie – Stevneskap 
 
Eventuelle endringer blir offentliggjort på www.rytter.no 

 

Kvalifiseringsstevner i KINGSRØD GRAND PRIX CUP 2021 

STED       DATO   HØYDE 

Bergen   L/E-stevne  01. – 04. Juli  1,45m 

Larvik og Sandefjord L/E-stevne  23.- 25. Juli  1,45m 

Drammen  E-stevne (Lag NM) 05. – 08. August  1,50m 

http://www.rytter.no/


Sandnes  L/E-stevne  27. – 29. August 1,45m 

Arendal  E-stevne  03. – 05. september 1,45m 

Grenland  E-stevne  17. - 19. September 1,45m 

 

Finale Melsom L/E-stevne  04. – 07.11  1,45m 


