
 
 

STATUTTER FOR 
ROGALAND RYTTERKRETS’ DRESSURCUP 

 
1. Generelt  

Rogaland Rytterkrets’ Dressurcup har som målsetting å gi rytterne et målrettet tilbud både for 
Nord og Sør fylket. Et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal 
inspirere rytterne til deltagelse i begge deler av fylket.  
Cupstevnene fordeles av Rogaland Rytterkrets, til de klubber som søker om å få arrangere 
Rogalands cupen. Krav til anlegg er min 20x40 m innendørs ridebane.  

 2. Gjennomføring  
a) Cupklasser skal settes opp på 4 kvalifiserings stevner i løpet av vår sesongen, med finale 

innen utgangen av april.  
b) De 4 kvalifiseringsstevnene skal fordeles slik at det blir to stevner i Nordfylket og to i 

Sørfylket  
c) Det skal kun arrangeres en kvalifiserings klasse på hvert klassenivå på hvert kvalifiserings 

stevne.  
d) Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er kvalifiserings klasser  
e) Både kvalifiserings- og finale klassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i 

cupen, dersom arrangøren ønsker det.  
f) Arrangører av kvalifiseringsstevner plikter å sende liste med påmeldte og resultatlister til 

dressuransvarlig i Rogaland Rytterkrets i god tid før finalen. Rogaland Rytterkrets 
videresender resultatoversikt fra alle kvalifiseringsstevnene til finalearrangøren.  

 
 3. Deltakere  

a) Det arrangeres Rogalands cup i klassenivå LC, LB, LA og MB  
b) Hver rytter kan starte én hest i hver cupklasse. Hver rytter kan bare ri en cup finale.  
c) For å delta i cupen, betales det en engangsavgift pålydende kr 100,- til Rogaland Rytterkrets. 

Denne avgiften betales på det første kvalifiseringsstevne rytteren deltar på. Avgiften samles 
inn av stevnearrangøren. Rogaland Rytterkrets sender faktura til stevnearrangørene.  
 

4. Kvalifisering  
a) Ekvipasjen kan delta på alle fire kvalifiseringsstevnene, men det er prosentresultatene fra to 

kvalifiserings klasser som skal være tellende i finalen, det vil si for de ryttere som har deltatt 
på alle kvalifiserings stevnene strykes de to laveste prosentresultatene. Har rytteren bare 
deltatt på to kvalifiserings stevner blir prosentresultatet fra disse to tellende.  

b) Ekvipasjen må ha oppnådd sine to tellende kvalifiseringsresultater før finale helgens første 
dag.  

c) Ekvipasjen må ha oppnådd resultater med minimum 50 % (godkjent) i de to tellende 
kvalifiserings klassene for å kunne delta i finalen.  



d) 5. Klasser og vilkår  
Cup Finale 1. 

avd. 
Finale 2. 
avd. 

Åpen for 

Rogalandscup LC LC:2/LC:1 LC:2/LC:3  Ryttere på skolehest samt ekvipasjer som ikke er 
plassert i klasse LB eller høyere på D-stevne i løpet 
av foregående stevnesesong 

Rogalandscup LB LB:2/LB:1 LB:3/LB:4 Ekvipasjer som ikke er plassert i klasse LA eller 
høyere på D-stevne i løpet av foregående 
stevnesesong 

Rogalandscup LA LA:4/LA:0 LA:5/LA:1 Ekvipasjer som ikke er plassert i klasse MB eller 
høyere på D-stevne i løpet av foregående 
stevnesesong 

Rogalandscup MB MB:1/MB:0 MB:2/MB:4 Alle 
Arrangøren kan selv sette opp ønskede klasser til kvalifiseringsstevnene innenfor de respektive cupenes 
klassenivå.  
    
 
6. Premiering og finale  

a) Det skal være vanlig premiering i cupklassene på hvert stevne.  
b) Finalen arrangeres over 2 dager og skal klassepremieres av arrangør.  
c) Prosentresultatet fra finalens 1. avdeling legges sammen med prosentresultatet for de 2 

tellende kvalifiserings resultater. Startlisten til finalens 2. avdeling skal settes opp ut fra det 
samlede resultatet fra kvalifiserings klassene og finalens 1. avdeling. Den som leder etter 
finalens 1. avdeling skal starte sist i finalens 2. avdeling osv.  

d) Prosentresultat fra de to tellende kvalifiserings klassene + prosentresultat fra finalens 1. 
avdeling + prosentresultat fra finalens 2. avdeling x 1,5 = sluttresultat.  

e) Det må være minimum 3 startende ekvipasjer i de respektive cupene for at en cupvinner kan 
kåres.  

f) Ved 3 startende premieres kun 1. og 2. plass.  
g) Rytterkretsen deler ut vinnerdekken til vinnerne av de respektive cupene og pokaler til de 

premierte i finalen. Arrangørklubben dekker rosetter og deler ut blomster til vinnerne av 
cupene.  

 

 
7. Øvrig – se KR I og KR IV  
 
 
Godkjent 07.12.2015  
Styret, Rogaland Rytterkrets 


