
 

 

 

 

Mariero Pony Trophy 2021 

 

Mariero Pony Trophy har som formål å stimulere økt satsning for ponni kategori 1, og vil også være 

kvalifiserende til NHF 2022.  

Mariero Pony Trophy er åpen for ponnier som er kvalifisert til de høyder cupen går i iht KR. Cupen 

arrangeres på kategori 1s premisser.  

Cupen går over 4 kvalifiseringsstevner, samt finale. Vinner av kvalifiseringene inviteres til NHF 2022. 

De 3 beste i finalen kvalifiseres også til NHF 2022. Dersom rytter går ut pga. alder, eller av annen 

grunn frasier seg plass til NHF er det ingen opprykk.  

  

Hver kvalifisering går i høyde 125 med bedømmelse 238.2.2 med unntak av NM og INM. 

Poengberegning i kvalifisering etter WC-tabell, det er ekvipasjen som oppnår poeng. 

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

arrangert samt ha mulighet til å benytte hinder med reklame.  

 
Dekken og pokal til hver vinner av hver kvalifisering fra sponsor. 
Vinner av kvalifiseringene kåres etter INM. Vinner får 1 plass til NHF 2022. 
 
Finale 
Alle som har gjennomført minimum en kvalifisering med godkjent resultat er kvalifisert til finalen. 
Rytter må ha gjennomført med den/de ponnier som skal delta i finalen. Hver rytter kan delta med 
flere ponnier dag 1 og 2, men kun 1 ponni i finalens 3. dag. Ekvipasjer som ikke gjennomfører dag 1 
med godkjent resultat gis ikke anledning til å delta dag 2. Ekvipasjer som ikke gjennomfører dag 2 
med godkjent resultat gis ikke anledning til å delta dag 3. Vinner av Mariero Pony Trophy er den 
ekvipasje med lavest antall feilpoeng sammenlagt etter 3 dager. Ved likt antall feilpoeng vil tiden i 2. 
omgang dag 3 avgjøre plassering. 
 
Finalen går som følger: 
Dag 1: 1,25m   bed 239 
Dag 2: 1,25m   bed 238.2.2 
Dag 3: 1,25m/1,30m  bed 261.3.2 
 
Resultatet fra finalens 1. dag omgjøres til feilpoeng ved å multiplisere samlet tid (sluttresultatet) med 
faktor på 0,5; beregningen gjøres med 2 desimaler og avrundes deretter til nærmeste hele poeng. 
Ekvipasjen med det laveste antall poeng etter dette tildeles 0 feilpoeng. De øvrige ekvipasjer gis 
feilpoeng lik differansen mellom deres poengsum og poengsummen for ledende ekvipasje.   
 



Premiering finale: 
Vinnerdekken og pokal til vinner fra sponsor Gavepremier til de 3 beste fra sponsor De 3 beste får 
plass til en ponni hver til NHF 2022 
 
Eventuelle endringer blir offentliggjort på www.rytter.no 

 
Følgende kvalifiseringsstevner i 2021 
Sted    Stevne  Dato     
NM Drammen    E-stevne 10.-15. august NM sammenlagt 2xwc tabell 
Arendal    L/E  10. – 12. september 
Bærum/KOHS   L/E  07. – 10. oktober 
INM Grenland   L-stevne 22.-24. oktober INM sammenlagt 1,5x wc tabell  
Melsom    E-stevne 4.-7. november finale Melsom 
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