Statutt for
Jumping Ponni Cup 2022
Under Norwegian Horse Festival
• klasse 1: Onsdag 30/11 - LA kat. II (0,90m) og kat. I (1,00m). Bed. 280 –
Gavepremier
Resultat avgjør startrekkefølgen i 1. runde, men kat. 2 starter først
deretter kat. 1
• Klasse 2: Torsdag 01/12 - 1. runde - LA cm kat.II (0,90m) og Kat.I (1,00m).
Bed. 280 - Gavepremier
• Klasse 3: Fredag 02/12 - Finale – LA+5 kat. II (0,95m) og kat. I (1,05m).
Bed. 280/238.2.1 Individuell Premiering i finalen : Gavepremier
Vinner sammenlagt Stil er ekvipasjen med lavest antall feilpoeng samt
høyeste sammenlagt stilpoeng etter 1. runde og finalen.
Vinner Sammenlagt Speed: er ekvipasjen med lavest antall feilpoeng
etter 1 runde og finalen og raskest tid i finalen.

• Anmeldelsen sendes til siri@walber.no innen 15. November 2022.
Klassene er åpen for ryttere fra klubber som kvalifiserer seg gjennom
AEG Promotion Cup. Se egen liste på www.hestefrelst.no. Klubber kan
KUN sende individuelle Ekvipasjer, som ikke har ridd MA ponni, med
bedre enn 12 feil før 1/10-22. Klubber rykker opp om noen trekker seg.
Det er klubbene som skal melde rytterne og betale meeting.
• DRS AS har 5 ekstra invitasjoner de disponerer fritt.
• Det kan inviteres inntil 5 ekvipasjer fra andre land i Norden
• Kvalifisering: Klubbene som er kvalifisert til Jumping Ponni Cup er
ansvarlig for å gjøre ett sportslig uttak for de rytterens de ønsker å
sende. Eventuelt kan klubben lage en klubbstevne med uttak.
• Meetingavgift: kr. 3 700.- pr. ekvipasje NRyF avgift kr. 25.- pr. klasse er
Inkludert i Meetingavgiften. Meeting dekker startavgift og oppstalling

Meetingavgift skal betales av klubbene. (Klubbene bestemmer selv om
de vil kreve dette refundert av utøverne)
Avgiften SKAL settes inn på konto nr. 1503 53 22296 før start.
Anmeldelsen er ikke gyldig før bekreftet betaling.
Oppstallingen er obligatorisk og skjer i delvis oppvarmet telt med
konkurransebokser 3x3m. Oppstalling er tilgjengelig fra Tirsdag 30 November.
etter klokken 18.00 til Søndag 04. Desember. klokken 16:00.

• Konkurransebanen: 84x33mSand (vaselin)
• Oppvarmingsbanen: 22x55m Sand (vaselin)
• Strøm MÅ bestilles på anmeldelsen og avgiften er kr. 1200.- + kr 600 i
parkering.
Strøm kan ikke bestille etter 20 November
• Det blir salg av flis og fòr også, bonger kjøpes i sekretariatet.
• Akkreditering: 1 rytter, 1 hestepasser, hesteeier beskrevet i Pass. Max 2
pr. hest.

