Dølahestcupen
STATUTTER 2021
Dølahestcupen arrangeres for femte gang i 2021 og går fra 01.01.21 til 31.12.21. I cupen
samler man poeng ved å starte dølahest på organiserte stevner, både NRYF grener
(dressurridning, voltige, sprangridning, kjøring, mounted games, distanse, feltritt), western,
Skeidstevner og arbeidshestgrener (brukshest-ridning og kjøring, pløying og skogshest). I
tillegg får man poeng ved å vise hesten på offisiell utstilling.
Den hesten som har samlet flest poeng på slutten av året, blir vinner av cupen og Årets
Dølahest. Det deles i tillegg til heder og ære også ut pengepremier pålydende:
1. pl kr 5000,2. pl kr 3000,3. pl kr 2000,I tillegg trekkes det to cupdeltakere ved loddtrekning som får kr 1000,- hver.
PÅMELDING

For å bli med må du melde deg på, send hestens navn og registreringsnummer til
cup@dolahesten.no. Ved påmelding innen 01.07.2021 vil aktiviteter fra og med 01.01.2021
være tellende. Ved påmelding senere vil deltagelsen gjelde fra påmeldingstidspunktet!
De oppnådde resultatene må sendes inn 1 gang årlig, innen 15.1.2022. Deltakeren selv er
ansvarlig for å sende inn oversikt og dokumentasjon på alle oppnådde poeng, og det må
påføres dato, sted og klassenivå, samt totalpoeng. (bruk gjerne vedlagt oppsett) NB! Alle
mailene må merkes «Dølahestcupen 2021» i emnefeltet, gjerne sendes i samme tråd som
påmelding, og vil bekreftes mottatt.
Som dokumentasjon av resultater som ikke er tilgjengelig på nryfstevne.no eller
hesteskeid.no kreves bilde av resultatliste, eventuelt startliste attestert av arrangør.
Hestens eier eller ansvarlige rytter/kusk må være medlem i Landslaget for Dølahest for
utbetaling av pengepremie. Hest tilhørende ikke-medlem kan dog allikevel kåret til Årets
dølahest, men får da ikke pengepremien.
POENG

Du kan samle poeng på alle stevner, og ved å gjennomføre offisiell utstilling. Starter på
klubbnivå vil gi 20 p uavhengig av klasse. Starter på utvidet klubbstevne og distriktsstevne
vil gi poeng etter oversikten under, og det går på godkjent program- ikke oppnådd resultat.
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Poengskalaen er bygget opp rundt etter hva som ansees å være “normalnivå” for en
dølahest, og det er lagt inn koeffisienter på type stevne som det arrangeres svært få av, slik
at ingen gren skal favoriseres i for stor grad, og det er heller ikke gitt at de med best
resultater vinner. Intensjonen til cupen er å få flest mulig dølahester ut på stevne og på
utstilling, så vil resultatene garantert komme, både for ekvipasjen og for rasen!
Det er hesten som samler poeng- det vil si hesten kan starte med flere ryttere/kusker!

Poengene er som følgende:
Dressurridning: LC: 40p, LB: 50p, LA: 60p, MC: 70p, MB: 80p, MA:90p
Sprangridning: under 60 cm:40p, 60cm: 50p, 70cm: 60p, 80 cm: 70p, over 80cm: 80p
Kjøring: Dressurkjøring: Miniklasse: 40p, Utdanning 50p, Lett 60p, Middels 70p og
Vanskelig: 80p
Presisjonskjøring: Mini: 40p, Utdanning 50p, Lett 60p, M: 70p og V: 80p
Maraton: Mini:80p, Utdanning: 100p, Lett:120p, M: 140p og V:160 p
Kombinert maraton: Utdanning: 50p, Lett 60p, Middels 70p og Vanskelig 80p
Feltritt: Dressur: Knøttecup/LD: 30p, Hest 80cm/LC: 60p, Hest 90cm/LC:70p
Sprangridning: Knøttecup/LD: 30p, Hest 80cm/LC: 60p, Hest
90cm/LC:70p
Terrengprøve: Knøttecup/LD: 60p, Hest 80cm/LC: 120p, Hest
90cm/LC:140p
Distanse: under 30 km: 80p, 30-49km: 100p, 50-79km: 120p, over 80km: 140p
Mounted Games: 80p
Westerngrener: 80p
Arbeidshestgrener (brukshest-ridning og- kjøring, pløying og skogshest): 80p
Skeid: Feilfri klasse: 40p
Lett klasse: 60p
Vanskelig klasse: 80p
Offisiell utstilling: 200 p (uavhengig av klasse!)
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REGLEMENT OG TILLEGGSPOENG

Western må være godkjent etter WRANs reglement, arbeidshest- og brukshestgrenene etter
Foreningen arbeidshestens reglement. For Skeid må stevnet være ihht gjeldende reglement
og resultater innsendt til skeidgruppa for publisering.
I 2021 teller stevner på alle nivå. Oppgitte poeng er på utvidet klubbstevne og
distriktsstevne. Det gis +50 poeng for lands/elitestevner og +100 poeng for FEI
stevner/utenlandsstevner (gjelder pr klasse). Det gis også +100poeng for Norgesmesterskap
(kun selve NM klassen, DHM ikke NM status). For klubbstevner gis det kun 20 poeng pr start,
uavhengig av nivå.
I grener med flere avdelinger, eksempel DMP kjøring, gis poeng for hver avdeling.
NB! Det kan kun samles poeng for start i 3 klasser pr dag!
Vi gleder oss til å se mange flotte dølahester på stevneplassene også i 2021, lykke til!
Mvh styret i LD

VEDLEGG: EKSEMPEL POENGOPPSETT
Hest:

Tulladøla N-88 9061

Dato:
8.1.2020

Sted og stevnekategori
SAAS-D

Gren og nivå
Dressur LC

poeng Evt tilleggspoeng
40

16-18.4
1.8
9.11

Ekeberg- L
Nøkleberget NM
Starum

Kjøring DMP lett
Bruksridning NM
Skeid vanskelig ridning
Sum
Totalpoeng

240
80
80
440
590
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50
100
150

