
 

 

SKOIES Kjepphestkonkurranse for rideskoler, NHF 2022 

Vi har gleden av å invitere alle landets rideskoler til SKOIES kjepphest-konkurranse for rideskoler 

under Norwegian Horse Festival på Lillestrøm 1.-4. desember 2022.  

STATUTTER 

Påmelding 

Rideskoler som ønsker å delta sender påmelding per e-post til kris@drammenrs.no. Det må være en 

ansvarlig for rideskoledriften som sender påmeldingen. Påmeldingen skal inneholde: 

• Navn og adresse på rideskolen 

• Navn på kontaktperson med e-post og telefonnummer 

• Navn på deltakere i Kjepphest Hødehopping 

• Navn på rideskolens supportergjeng 

Påmeldingsfrist 

Påmeldingsfristen er 15. november.  

Konkurransen 

SKOIES Kjepphestkonkurranse for Rideskoler består av to konkurranser: Høydehopping kjepphest og 

Supporter-konkurranse: 

1. Høydehopping kjepphest 

Deltagere må oppfylle følgende krav: 

• Gå fast ukentlig i rideskolen de representerer 

• Ha med egen kjepphest med stang på minimum 30 cm 

• Født 2008 eller senere 

Lørdag: Kvalifisering Høydehopping i Hall A. De 25 beste går til A-finale søndag 
Søndag: A-finale for de 25 beste Høydehoppning i Arena 1  
 
Vinneren er den som hopper høyest, med færrest feil og raskest tid, over fem hindre. Hvis to eller 

flere hopper like høyt, med like mange feilpoeng og lik tid, blir det omhopping om 1. plassen.  

Premiering i finalen: 

Sløyfe og pokaler, samt gavekort fra SKOIES. Gavekortet tilfaller rideskolen vinneren representerer. 

Gavekortet skal brukes til innkjøp av klær til rideskolens elever.  

1. plass: Gavekort fra Skoies, kr. 30 000  

2. plass: Gavekort fra Skoies, kr. 15 000 

3. plass Gavekort fra Skoies, kr. 10 000 

 



2. Supporter-konkurranse 

Den suppportergjengen som heier best på sin utøver under søndagens A-finale, det vil si som høres 

best og synes mest, vinner. Premien er et gavekort fra SKOIES som tilfaller rideskolen vinneren 

representerer. Gavekortet skal brukes til innkjøp av klær til rideskolens elever. Det vil være en jury 

som kårer de beste supporterne, og premiene er: 

1. plass: Gavekort fra Skoies, kr. 30 000 

2. plass: Gavekort fra Skoies, kr. 20 000 

 

  

 

 


