
 

 

 

 

 

Norwegian Horse Festival Promotion Cup 2019/2020 
 

Vi ønsker alle velkommen til å delta i NHF Promotion Cup 2019/2020, som blir arrangert for 

15. gang. NHF skal også i 2020 arrangere cupen på Norges Varemesse i Lillestrøm. Med en 

arena på 36.000 m2 er det igjen duket landets største heste-event.  

 

I den anledning arrangerer vi en Promotion Cup-konkurranse som er åpen for alle 

rideklubbene i Norge.  

 

Konkurransen går ut på å promotere og selge billetter til NHF 2020. Konkurransen blir målt i 

antall forhåndsolgte billetter til NHF fra hver enkelt rideklubb.  

 

 

Konkurransen 

 

 Konkurransen går ut på å promotere billettsalget til NHF 2020. Klubbene får poeng 

etter hvor mange fra klubben som forhåndskjøper billett av typen DAYPASS i 

konkurransens tidsrom. (Stolbilletter/arenabilletter inngår ikke i Promotion Cup.) 

 Konkurransen varer fra billettsalget starter, fram til 19. januar 2020 klokken 24.00. 

 Alle som forhåndskjøper billett er selv ansvarlig for at den rideklubben de 

representerer blir registrert når billetten bestilles. 

 Kun fullpris billetter som blir kjøpt via www.hestefrelst.no (www.tikkio.no) mellom 

17. oktober 2019 og 19. januar 2020 er med i NHF Promotion Cup konkurransen. Kun 

betalte billetter teller med i konkurransen.  

Pakketilbud og gruppebilletter teller ikke med i Promotion Cup. 

 Poengene og resultatene blir beregnet som følger: 

1 Daypass Voksen: 1 poeng 

1 Daypass Barn (7-12år): 0,8 poeng 

1 Gold Daypass Voksen: 2,5 poeng 

1 Gold Daypass Barn: 2 poeng 

 

 Kjøpte billetter refunderes ikke. 

 Det vil bli ukentlige oppdateringer i konkurransen på NHF hjemmeside 

www.hestefrelst.no 

 

 

Premiering. 

 

1 Plass:  

   6 invitasjoner til SKOIES Jumping Ponni Cup! 

1 invitasjoner til maks 3 Ekvipasjer Amateur Challenge-klassene (CSI-

AM) med gratis meetingavgift  

1 single VIP billett til NHF (skal benyttes av rytteren i Amateur 

Challenge-klassene) 

2 invitasjoner i SKOIES Dressur Cup 2020 

http://www.hestefrelst.no/
http://www.hestefrelst.no/


 

 

        

2 Plass    

   5 invitasjoner til STALL LIE HVALEN Ponni Cup 

1 invitasjoner til maks 1 Ekvipasje Amateur Challenge-klassene (CSI-

AM) med gratis meetingavgift. 

1 single VIP billett til NHF (skal benyttes av rytterne i Amateur 

Challenge-klassene) 

2 invitasjon til SKOIES Dressur Cup 

        

3 plass   

   4 invitasjoner til STALL LIE HVALEN  Ponni Cup 

2 invitasjon til SKOIES Dressurcup 

 

   

4 plass    

    3 invitasjon til STALL LIE HVALEN Ponni Cup 

2 invitasjon til SKOIES Dressurcup 

        

5-10 plass  

   2 invitasjon til STALL LIE HVALEN Ponni Cup 

   1 invitasjon til SKOIES Dressur Cup 

      

11-20 plass  1 invitasjon til STALL LIE HVALEN Ponni Cup 

    

 

 

Klubbene er ansvarlig at rytter og hest som tas ut til å ri SKOIES Dressur Cup & STALL LIE 

HVALEN Ponni Cup, er kvalifisert i henhold til KR II. 

Klubbene er ansvarlig for at rytter(e) de sender til Amateur Challenge-klassene under NHF 

oppfyller kvalifiseringskravene på de(n) hesten(e) de skal ri, og de skal i tillegg godkjennes 

av landslagssjefen. 

 

Hvis ikke annet er beskrevet under premiering i disse statuttene, gjelder proposisjonene hva 

gjelder regler og deltageravgifter (hesteeierkort o.l.)  

 

DRS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i opptelling av billetter, alle deltagende 

klubber i Promotion Cup er selv ansvarlig for at klubbens navn kommer med når de 

kjøper/bestiller billetter. 

 

Følg med på www.hestefrelst.no underveis og se hvor mange poeng din klubb får! Dere kan 

alle bidra til et vellykket stevne med fulle tribuner. 

 

Lykke til 

 

DRS AS 

v/ Eirik Berentsen 

 

Godkjent av NRYF  
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Man kan gjennom Promotion Cup kvalifisere seg til følgende 

klasser: 
 

 

 

STALL LIE HVALEN Ponni Cup 

Onsdag 12. feb : 0,90 m 

Torsdag 13. feb : 0,95 m 

Lørdag  15. feb: 1,00 m 

 

Amateur tour: 

 

Se egne propper for amatør turene kalt Gold og Silver League 

 

SKOIES Dressur Cup 

Torsdag 13. februar:  LA:2 

Fredag  14. februar:  MB:1 
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