
 

 

Classification: Open 

 

 
STATUTTER 

ARABERHESTCUP 2022 

 

 

 

KATEGORIER 

• Årets Araberhest 

• Årets Araberhestpromotør 

 

KRITERIER FOR DELTAGELSE 
 

Araberhest: Alle norskregistrerte fullblodsarabere kan delta.  

  Premie utbetales til registrert eier forutsatt at denne er medlem i NAHF i 2022. 

 

Promotør: Promotør må ha betalt medlemskap for 2022 ved påmelding for å kunne delta. 

  Premie utbetales til påmeldt promotør. 

 

Poeng kan opparbeides fra påmeldingstidspunkt og inntil tre måneder tilbakevirkende kraft regnet 

fra påmeldingsdato. Eksempel påmelding 25. juni vil telle med resultater oppnådd fra og med 25. 

mars. Alle som melder seg på innen 1. juni 2022 vil få tellende alle resultater oppnådd hittil i 2022.  

 

Påmelding skjer til resultater@araberhest.no  

Spesifiser om du ønsker å delta i en eller begge kategorier. 

 

POENGBEREGNING 

• Det er godkjente resultater fra NRYF Stevne, Equipe eller tilsvarende stevneprogram som gir 

poeng, samt dokumentert deltagelse på utstillinger. Resultater fra utstilling må 

dokumenteres med resultater fra arrangøren og sendes inn av deltager.  

• Utstillinger som gir poeng i cupen er ECAHO utstillinger, offisielle utstillinger i regi av Norsk 

Hestesenter samt regionale utstillinger i regi av NAHF.  

• For utstilling får man poeng tilsvarende start i klasse LB.  

• Ved start i UK-, D-, L- og Elitestevner samt FEI-stevner får man poeng for klassene man 

starter i henhold til tabell.  

• For feltritt får man poeng for start i dressur og sprang forutsatt godkjent totalresultat.  

• Det er lik poengberegning for begge kategorier. 

• Dersom en hest starter i tre eller flere av grenene/utstilling, vil den få 10 tilleggspoeng. 
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Classification: Open 

 

 

 
STATUTTER 

ARABERHESTCUP 2022 

 

 

 

POENGBEREGNING fortsettelse 
 

Den hesten som totalt oppnår flest poeng er vinner av kategorien Årets araberhest, tilsvarende for 

promotør. Poeng oppnås i henhold til tabell nedenfor: 

 

Klasse Poeng 
LD/LC 4 

LB/utstilling 6 

LA 8 

MB/MC 10 

MA 12 

VB 16 

VA 20 

GP 24 

 

 

PREMIER 
Utdeling av premier skjer på Årsmøtet som avholdes i mars 2023. Premier i begge kategorier er: 

 

Plassering Premie 
1. plass Kr 1 700,- 

2. plass Kr 1 500,- 

3. plass Kr 1 200,- 

4. plass Kr 1 100,- 

5. plass Kr 1 000,- 

6. plass Kr    900,- 

7. plass Kr    800,- 

8. plass Kr    700,- 

9. plass Kr    600,- 

10. plass Kr    500,- 

 

Ved poenglikhet som gir f.eks. to på 3. plass, vil premiene for 3. og 4. plass slås sammen og deles på 

to. Neste plassering er da nr 5. 

 


