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Combi Cupen 2022 
 

Cupen för dig som nyss börjat tävla eller ska börja tävla. 
 

Kvalperiod 
Kvalperiod är mellan 15 februari – 12 juni 2022. 
Kval sker genom 4 starter på valfri tävling inom 
Värmlands Ridsportförbund varav minst en av 
starterna ska vara dressyr/hoppning. Du ska 
alltså kvala i både hoppning och dressyr.  

Kostnad och anmälan 
Anmälan kan göras under hela kvalperioden. 
Anmälan via mejl till varmland@ridsport.se  
med namn på ryttare och ponny samt 
kontaktuppgifter och kopia på swishbetalning. 
Swisha 150kr/ekipage till Värmlands 
Ridsportförbund 123 258 01 99 och märk 
swishen med namn på ekipaget. I 
anmälningsavgiften ingår ett startkit samt 
deltagarrosett och kvalkort som hämtas ut på 
Färjestads Rid & Trav AB efter bekräftelse från 
Värmlands Ridsportförbund. Anmäl i god tid för att 
få startkittet före första start. 

Deltagare/klasser 
Cupen är öppen för ryttare tävlande för klubb 
tillhörande Värmlands Ridsportförbund. 



I hoppning kvalar du i Lätt D och Lätt D+ och i dressyren Lätt D och Lätt C. 
För att delta får ryttaren inte ha hoppat högre än LC och i dressyren ej fått högre än 
62% i LB under året innan eller innevarande år fram till finalerna. Combi Cupen är för 
ponnyekipage och lägsta åldern för ryttaren att delta är 8 år. Två kval kan göras 
samma dag. 

Kvalkort 
Kvalkort fås i startkitet och skall medtagas på tävlingarna. Kortet fylls i i sekretariatet 
av resp. arrangör. När du kvalat klart skickas (scannas eller fotas) kortet till 
varmland@ridsport.se dock senast 14 juni 2022. Ange om du vill rida final i hoppnng 
eller dresssyr. Uppdateringar på ekipage som kvalat till final publiceras på VRF:s 
hemsida. 

Priser 
Deltagarrosett till samtliga anmälda, hämtas på Färjestad Rid & Trav AB 
Samtliga deltagare i finalerna erhåller rosett samt fina hederspriser till de placerade i 
resp. kategori. 

Final 
I finalerna får alla som genomfört godkänt kval delta. 
Du väljer själv om du vill delta i hopp- eller dressyrfinalen. 
Dressyrfinalen går den 1/7 hos Christinehamns RK i klass LC:1. Hoppfinalen går den 
10/7 hos Christinehamns RK i klass LD+ med bedömning två omgångar.mom 322 
3.4. 
 

Frågor till serieanordnaren 
Grenledningen i hoppning och i dressyr /Tävlingssektionen, Värmlands 
Ridsportförbund äger tolkningsrätt på bestämmelserna. 
Frågor till Ann-Louise Sandström Axelsson på  sandstromaxelsson@gmail.com eller 
0708517157. 
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