
SHETLAND NORD
bjuder in till att arrangera deltävlingar i

Nordcupen vänder sig till alla som tycker det är roligt att hitta på saker med sin ponny.
Tanken är att alla Nordmedlemmar som känner sig manade, ska kunna ordna en deltävling i cupen, som på så sätt kan involvera 
hela Nords stora område samtidigt som inte några enstaka personer behöver stå som arrangörer varje gång.

Hur det går till
Som cup-arrangör väljer man själv vilka och hur många klasser man vill ordna på sin dag. Det behöver inte nödvändigtvis vara 
vedertagna bruksklasser, utan enbart fantasin sätter gränserna. Men viktigt är att vad som gäller för eventuella specialklasser anges 
tydligt i propositionen, att säkerheten alltid sätts främst och att alla ska ha roligt, dvs både ponnyer och personer.

Cupen är ekipagebunden, vilket betyder att samma tävlande och ponny samlar poäng tillsammans. Tävlande kan delta i cupen 
med flera ponnyer och ponny kan starta och samla poäng med flera olika tävlande.

Tiden för Nordcupen sträcker sej ifrån 1 januari - 31 december och under den tiden kan man samla poäng på alla aktiviteter som 
aviseras som Nordcupen-deltävlingar på föreningens hemsida. Efter årsskiftet räknas poängen samman och vinnaren av Nord-
cupen får mottaga pris och hyllningar på årsmötet (priset skickas inte, men kan lämnas till ombud på mötet, alternativt delas ut i 
samband med annan Nordaktivitet 2018 efter överenskommelse).

Proposition
Skriv ihop en proposition för din deltävling. En mall att utgå ifrån finns på hemsidan. Skicka propositionen för godkännande och 
publicering på hemsidan till info@shetlandnord.com. Tänk på att försöka vara ute i god tid!

Resultat
Efter tävlingen sammanställs resultaten och skickas till info@shetlandnord.com. En mall för resultatlista finns också på hemsidan. 
En lista över poängtagande ekipage kommer finnas på hemsidan och uppdateras fortlöpande under året.

Vilka får delta
Enbart Nordmedlemmar med renrasiga shetlandsponnyer (raskod 38) kan samla poäng i cupen, men alla SSS-medlemmar kan 
delta i deltävlingarna och tävla om placeringarna i respektive tävling. Icke medlemmar får delta i mån av plats och till dubbel avgift.

Medlems- och betalningskontroll
SSSs medlemsansvarige kan hjälpa till med kontroll av medlemskap genom att en lista på de anmälda skickas till medlem@shet-
landsponny.se senast en vecka före tävlingen.

Shetland Nords kassör kontrollerar på samma vis att anmälningsavgifterna är betalda, genom att en lista på anmälda med antal 
starter/person skickas till vonlauth@hotmail.com senast en vecka före tävlingen.

Ekonomi
Deltävlingarna ska bära sina egna kostnader men behöver inte gå med någon stor vinst. Räkna med en rosettkostnad på ca 25 kr/st. 
Därtill kan eventuell ridhus/ridbanehyra tillkomma samt om det anlitas domare/funktionärer som vill ha ersättning.
Eftersom vi vill att cupen ska vara enkel att anordna, finns inget krav på ”riktiga” domare, men den som dömer bör förstås:
 - vara väl insatt i vilka regler som tillämpas och döma alla tävlande lika
 - inte döma sej själv om man även deltar som tävlande
 - det är att föredra att en och samma person dömer hela klassen

Försök räkna på vad varje start behöver kosta för att deltävlingen ska bära sej och sätt startavgiften därefter. Ange eventuellt min-
imiantal för tävlingens genomförande i propositionen. Vanlig avgift/klass ligger på 80-100 kr (alltid dubbel avgift för icke medlem-
mar).

Anmälningsavgifterna betalas i förskott till Shetland Nords plusgiro 68 94 17-4.

Eventuell ridhus/ridbanehyra och andra kostnader faktureras föreningen. I annat fall gäller att ersättning för utlägg återbetalas mot 
kvitto.

Efter att tävlingen är genomförd, skickas en ekonomisk redovisning till föreningens kassör, gärna med epost: vonlauth@hotmail.
com. Mall för detta finns på hemsidan.

Åldersindelning tävlande
Klasser kan anordnas för barn (t o m 7 år), junior (8 - 14 år) och senior (15 år och äldre). Vid få starter kan det dock vara att 
föredra att ha en tävlingsklass för alla åldrar, där var och en döms efter sina förutsättningar eller där man eventuellt kan förkorta 
banan/utelämna de svåraste hindren/ändra hinderhöjd för de minsta barnen.
Priser och rosetter



Eftersom det är en Cup med ett pris till Cupvinnaren, finns inga krav på hederspriser. Det står dock alla arrangörer fritt att söka 
sponsorer eller på annat sätt samla och dela ut hederspriser om arrangören så önskar.

Rosetter till alla som genomför klass: tävlingsrosetter (blå/gula, blå, gul, röd, grön, vit) till placerade och deltagarrosetter till alla som 
genomför klass. Clear Round-rosett till felfria i CR-klass.

Rosetter beställs genom info@shetlandnord.com så snart som möjligt efter att anmälningstiden gått ut för att de ska hinnas lämnas/
skickas till arrangören.

Poängberäkning
Poäng delas ut till placerade, vilket baseras på antalet startande i klassen med en placerad för var tredje startande enligt följande:
Startande  Placerade      Placering  Rosett   Poäng
1-2   Clear Round (inga poäng i CR-klasser)   ----   blå/vit   ----
3   1 placerad      1:a   blå/gul   10 p
4-6   2 placerade      2:a   blå   8 p
7-9   3 placerade      3:a   gul   7 p
10-12   4 placerde      4:a   röd   6 p
13-15   5 placerade      5.a   grön   5 p
16-18   6 placerade      6:a   vit   4 p
19-21   7 placerade      7:a   vit   3 p
osv         8:a  vit   2 p
För att räknas som tävlingsklass ska minst tre startande finnas   9:a   vit   1 p
och för att bli placerad måste ekipaget ha fullföljt klassen.

Delade placeringar
För delad placering ges lika många poäng till de som delar placering. Tänk på att antalet placerade gäller även vid delade placeringar. 
Exempel: Vid 10 startande blir 4 placerade. Om det blir en delad andraplats, delas ingen tredjeplacering ut men väl en fjärdeplacering 
precis som om det inte varit någon delad placering före i resultatlistan = totalt fyra placeringar. Enda undantaget blir om det är den 
sista placeringen som delas, i exemplet två på fjärdeplatsen, då det blir en extra placering.

Målet med Cupen
Det huvudsakliga målet är att fler Nordmedlemmar ska ges möjlighet att träffas och ha roligt tillsammans med sina ponnyer under 
lättsamma former där alla törs vara med. Det spännande tävlingsmomentet får man på köpet.
Väl mött i Nordcupen 2016!


