
                                                    

NRYF UNGDOMSCUP for junior og unge ryttere  
 
 

STATUTTER:  Kvalifiseringen går i høyden 1,30m/1,35m med bed. 238.2.2 

Åpen for junior/unge ryttere som er kvalifisert til høyden i henhold til reglementet.  

Omfatter 6 kvalifiseringsstevner i sesongen 2021. Klassen settes fortrinnsvis opp fredag på 

hvert stevne.  Klassen er lukket for andre enn deltakere i cupen. 

Poengberegning etter World Cup tabell.  Vinner får 20 poeng, nr. 2 får 17 poeng osv., selv om 

det er færre enn 16 startende 

 

   Banen skal inneholde vanngrav eller hinder over vann utendørs og vannmatte innendørs.   

   Tre-kombinasjon skal være med både innendørs og utendørs 

 

   De 8 beste rytterne sammenlagt etter kvalifiseringene får delta på CSI2* Kingsland Oslo Horse  

   Show 2021, som avvikles 14. – 17. oktober. Rytter får delta med 1 hest.  I tillegg får vinner av  

   NM junior og NM unge ryttere, laget til Nordisk samt laget til EM delta, også de med 1 hest.   

   Dersom noen av disse er blant de 8 beste i cupen vil neste på listen rykke opp. Vinner av NRYF  

   Ungdoms Cup er den med flest poeng før KOHS.  

 

   Junior og unge ryttere starter i samme klasse.  Junior først på høyden 1,30m, deretter settes  

   hinderhøyden opp til unge ryttere på 1,35m.  Felles premiering i klassen. 

   Rytterne kan ri inntil to hester i kvalifiseringsklassen, men oppnår kun poeng på sitt beste  

   resultat i klassen. (Det er rytter som oppnår poeng, ikke ekvipasje).  

   Ved lik poengsum etter kvalifiseringene går den rytteren 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  

   denne videre til KOHS. 

   Eventuelle endringer blir offentliggjort på www.rytter.no 

   Kvalifiseringsstevner i NRYF UNGDOMSCUP 2021: 

   STED      DATO 

   Bergen   L/E-stevne  01. – 04. Juli 

Larvik og Sandefjord L/E-stevne  23.- 25. Juli 

Trondheim  L -stevne  20. – 22. august 

   Sandnes  L/E-stevne  27. – 29. august 

Arendal  E-stevne  03. – 05. september  

   Grenland  E-stevne  17. - 19. september  

 

   FINALE KINGSLAND OSLO HORSE SHOW  14. - 17. OKTOBER 

http://www.rytter.no/

