
 

 Verdal og Omegn Rideklubbs 
klubbcup!  
VDAL arrangerer tradisjonen tro klubbcup i sprang og dressur mellom januar og mars 2020. 
Det er ikke krav om lisens og grønt kort, kun medlemskap i Verdal og Omegn Rideklubb for 
å delta på stevnene.   
Følgende datoer er foreløpig planlagt i 2020: 17.- 18. januar, 7.-8. februar og 6.-7. mars.  
Vi avslutter cupen med klubbfest 7. mars, og premieringen vil foregå i rytterstua!   
Premiering og andre bestemmelser  
Vanlig klassepremiering i henhold til KR i alle klassene, og sammenlagt premiering etter finalen.  
Antall premierte i cupen følger de vanlige bestemmelsene i KR.  
En rytter kan delta i én cup i hver gren. Rytteren kan delta i flere klasser, men må velge før første start hvilken 
cup man skal telle i. En rytter kan delta med flere hester, men må opplyse om hvilken hest som skal telle i 
cupen før start i klassen. 
Man kan starte ett eller to kvalifiseringsstevner, og tar med seg det beste resultatet til finalen. 
Sammenlagtpremiering til alle deltakere i klasse 1, 6 og 7. 
Dersom noen av cupene utgår, vil disse klassene gå som åpne klasser finaledagen (evt. med clear round-
bedømming ved færre enn 3 startende). 
Dressur:  
Rytteren tar med seg sitt beste resultat fra kvalifiseringen. Vinner kåres sammenlagt fra ett kvalifiseringsstevne 
og finalen. Ved lik poengsum teller resultatet finaledagen. Om også disse er like er plasseringen delt.  
Sprang:  
Rytteren tar med seg sitt beste resultat fra kvalifiseringen. Vinner kåres etter sammenlagte konkurransepoeng 
fra ett kvalifiseringsstevne og finalen. Ved likt antall poeng etter finalen, vil ekvipasjene skilles gjennom 
resultatet finaledagen. Om disse er like, er plasseringen delt.  
Konkurransepoeng i sprang: antall stilpoeng minus antall feilpoeng. 
Påmelding:  
Påmelding gjøres ved å sende en epost til stevne@vork.no. Husk å skrive rytterens navn, hvilken hest og hvilke 
klasser du skal starte i. Påmeldingsfrist innen utgangen av onsdagen før stevnedag.  
Startkontingent pr. klasse er kr. 100,-  
 
Det arrangeres følgende klasser:  
 

Fredag Dressur  
 

Lørdag Sprang  
 

1. RLD:1 – leier er tillatt  
2. RLC:1   
3. RLB:1   
4. RLA:1 
5. RMB:1   

 

6. bomklasse – leier er tillatt   
7. 40 cm- Bed. 279- clear round   
8. 60 cm- Bed. 280- Feil og stil  
9. 70 cm- Bed. 280- Feil og stil   
10. 80 cm- Bed. 280- Feil og stil   
11. 90 cm- Bed. 280- Feil og stil  
12. 100 cm - Bed. 280- Feil og stil  
13. 110 cm - Bed. 280- Feil og stil 
14. 120 cm - Bed. 280- Feil og stil 

 

 
For rideskoleelever på Sandslia ridesenter:  
Det er mulig å leie skolehest av Sandslia. Ta kontakt med ridelæreren din for å avtale. Hesteleie på kr. 100,- per 
klasse kommer da i tillegg. Dere kan starte dressur, eller dressur og sprang. (Det er ingen mulighet til å bare 
delta i sprang, med unntak av klasse 6) 
 

VELKOMMEN ☺ 


