
 

Informasjon for deltagere i Ferd Rideskolecup 2020 

Dersom du er - eller ønsker å bli kvalifisert til deltagelse i Ferd Rideskolecup, er dette nyttig info 
foe deg.


Arrangementet er et todagers stevne under Norwegian Horse Festival på Norges Varemesse. Det 
er det største hestearrangementet i Norge og arrangeres 13.-16.februar 2020. Rideskolecupen 
skjer lørdag og søndag 15. og 16. februar, med fremmøte fredag kl.17.00.


Det kommer to ryttere fra hver krets som har kvalifisert seg til cupen og finalen. Alle ryttere får 
utdelt en hest, det er en hest som rides av to ryttere. Hestene er rideskolehester fra Drammen og 
Gyldemyra ved Moss. Det er svært gode og trygge hester som kjenner oppgaven sin.


Alle ryttere blir fulgt opp av to kyndige instruktører, Kristine Larsen og Christine Eek. Hestene står 
oppstallet på området, og rytterne må følge opp stell, foring og tilsyn med hestene sammen med 
de ansvarlige. Det er viktig at alle setter av tid til dette og at alle stiller seg solidarisk med at 
hestens velferd kommer i første rekke.


Kostnader og innlosjering 
Alle avgifter til stevnedeltagelse er dekket av Ferd. Hver rytter + en foresatt får gratis adgang til 
arrangementet fra fredag til og med søndag. Øvrige familiemedlemmer/andre som følger rytter, må 
kjøpe inngangspass. 


Innlosjering

En rekke overnattingssteder har inngått rabatt-avtaler med arrangøren, sjekk hjemmesiden 
hestefrelst.no og finn overnattingsmuligheter. 


Program:

Ankomst fredag kl.17.00 - fremmøte ved hovedinngang for ryttere i ridetøy og foresatte. 

Prøveridning av hestene fra kl. 18.00 - 20.00, deretter kveldsstell av hestene.


Dressuren skjer lørdag kl. 08.45 - i forkant skal hestene være ferdig stelt, flettet og fikset, så du 
må stå tidlig opp! To og to ryttere rir samtidig inne på banen etter program Ryttertest LC. 


Lørdag fra ca.13.00-14.30 - Samling alle for en hyggelig hesteprat med berømte folk.


Søndag er den store finalen, sprangfinale kl. 10.00 og det blir premiering både for dressurdelen 
sprangdelen og sammenlagt.


Bedømning er feil og stil i sprang og ryttertest i dressur. Det innebærer at det er sits og bruken av 
hjelperne (tøyler, sjenkler, balanse) som gir poeng. Og det er ting man kan øve seg på hele tiden.


Rideskolecupen er et inititativ fra FERD i samarbeid med Norges Rytterforbund og enestående i 
sitt slag. Cupen ble arrangert for første gang i 2011. Forventet antall ryttere er 20-22. Alle ryttere 
får utdelt en Swix boblejakke til odel og eie. For å beregne rett størrelse og for å finne rett hest, 
ber vi om at ryttere oppgir høyde og kles-størrelse i forkant på forespørsel fra klubben som melder 
inn rytter til finalen.


Vel møtt til en flott og unik opplevelse!

http://hestefrelst.no

