
STARS FOR HOPE POÄNGCUP & LOTTERI 2023 
1 mars – 31 oktober 2023  

Registrera poäng från alla 1-4* tävlingar i hela Sverige 
ALLA anmälda – oavsett Cup – deltar varje månad i presentkortslotteri 

 

                          Alla intäkter går till Team Equus for Hopes insamling till Barncancerfonden & Cancerfonden  
 

ANMÄLAN  SWISH  123 427 0096 
www.teamequusforhope.se/stars-for-hope/ 

• SKAPA KONTO (om du inte har sedan tidigare) 

• REGISTRERA EKIPAGE (krävs ej för Support) 

• LÄGG TILL CUP/CUPER 

420kr/ekipage & Cup  (engångsavgift) 

Anmälan kan ske löpande under hela året, men poäng  

räknas from den dag swish inkommit.  

Anmäl & swisha före 28 februari så är du med under alla 8 månaderna & får därmed alla chanser! 
 

                                                VILKA CUPER FINNS ATT VÄLJA PÅ?                        420 kr/Cup                                     

Hoppning, dressyr & fälttävlan ingår, räknas inom samma Cup, åldersindelade Cuper, ingen kategoriindelning  

PONNY 

POLLUX STARS 

 

För ryttare tom 13 år (födda 2010 eller senare) 

HOPPNING       LE tom LC+   

DRESSYR           LC & LB 

FÄLTTÄVLAN    P60, P70, P80 & P90 

PONNY 

SIRIUS STARS 

 

För ryttare tom 13 år (födda 2010 eller senare) 

HOPPNING       LC+ tom Msv B 

DRESSYR           LB & LA 

FÄLTTÄVLAN    P60, P70, P80 & P90  

PONNY 

PEGASUS STARS 

 

För ryttare from 14 år (födda 2009 eller tidigare) 

HOPPNING       LE tom LC+   

DRESSYR           LC & LB 

FÄLTTÄVLAN    P60, P70, P80 & P90 

PONNY 

CAPELLA STARS 

 

För ryttare from 14 år (födda 2009 eller tidigare) 

HOPPNING       LC+ tom Msv B 

DRESSYR           LB & LA 

FÄLTTÄVLAN    P60, P70, P80 & P90 

HÄST 

VEGA STARS 

 

För ryttare tom 18 år (födda 2005 eller senare)                          
HOPPNING       0.80-1.25 

DRESSYR           LC-LA 

FÄLTTÄVLAN    H80 - H100 

HÄST 

ORION STARS 

 

För ryttare from 19 år (födda 2004 eller tidigare)                          
HOPPNING       0.80-1.25 

DRESSYR           LC-LA 

FÄLTTÄVLAN    H80 - H100 

 

SUPPORT STARS   
  

 

För ALLA som vill stödja vår insamling till cancerforskningen utan att rida & tävla. 

Presentkortslotteri och utlottning av två schabrak ingår varje månad. 

 

VAD KAN MAN VINNA? 
Förutom att VI ALLA VINNER på att stödja cancerforskningen, så har vi fina hederspriser & presentkort! 

MÅNADSVINNARE FÅR CUPROSETT & SCHABRAK  

    POLLUX, SIRIUS, PEGASUS & CAPELLA STARS 

2 vinnare/månad & Cup utses efter högsta poäng 

    VEGA & ORION STARS 

1 vinnare/månad & Cup utses efter högsta poäng 

Publiceras i sociala medier den 8:e i varje månad 

    LOTTERI 2 vinnare/månad bland samtliga Cuper 

Publiceras i sociala medier den 1:e i varje månad 

TOTALVINNARE FÅR CUPROSETT & HEDERSPRIS 

   POLLUX, SIRIUS, PEGASUS & CAPELLA STARS 

Minst 2 vinnare/Cup utses efter högsta totalpoäng  

   VEGA & ORION STARS 

Minst 1 vinnare/Cup utses efter högsta totalpoäng  

(Antal totalvinnare kan komma att ändras till fler beroende  

på antalet deltagare/Cup) 

Publiceras i sociala medier den 10 november. 

Alla kategorier & grenar inom varje Cup är sammanslagna, ekipage kan bli Månadsvinnare max 3 gånger, därefter 

går vinsten till nästa ekipage i poängtabellen den månaden, du får tillgodoräkna dig alla poäng till totalresultatet. 

 

http://www.teamequusforhope.se/stars-for-hope/


POÄNGBERÄKNING HOPPNING 
HOPPNING 

Placeringspoäng räknas i klasser där 
ekipagen särskiljs genom fel och tid, 
tid eller fel och inverkan.  
(Tex bed två faser A:0, bed A:1a, bed 
A:0, bed A:Inverkan, bed C 
(Lagklassplacering räknas ej) 
Är du anmäld i flera Cuper, får du 

bara registrera LC+ i den ena Cupen 

vid samma tillfälle. 

Max 3 resultat/vecka & ekipage 

15 p 1:a   (Vid färre än 5 starter, får segraren 8 poäng) 

12 p 2:a  

10 p 3:a  

  8 p 4:a 

  6 p 5:a 

  4 p 6:a  & övriga placerade som erhållit placeringsrosett   

  2 p Start med felfri ritt i klass där ekipage erhåller rosett vid felfri ritt 
(Clear Round, bed A, bed A/A, avd B)  Start med felfri ritt (fas 1 
räcker) oavsett bedömning  (men utan inbördes placering)  

  1 p Start med fel eller utesluten (deltagit, men oplacerad) 

 

POÄNGBERÄKNING DRESSYR 

DRESSYR 

Placeringspoäng räknas i klasser där 

ekipagen särskiljs genom procent/ 

poäng. 

Clear Round räknas med 1 eller 2 

poäng beroende på procenten, 

(Lagklassplacering räknas ej) 
Max 3 resultat/vecka & ekipage. 

15 p 1:a   (Vid färre än 5 starter, får segraren 8 poäng) 

12 p 2:a  

10 p 3:a  

  8 p 4:a 

  6 p 5:a 

  4 p 6:a  & övriga placerade som erhållit placeringsrosett   

  2 p Start med över 60% (men utan placering) 

  1 p Start med under 60% eller blivit utesluten 
 

POÄNGBERÄKNING FÄLTTÄVLAN 

FÄLTTÄVLAN 

Placeringspoäng räknas i klasser där 

ekipagen särskiljs genom straffpoäng 

Clear Round räknas med 1 eller 2 

poäng/gren beroende på resultat 

(se tabellen) 

 

Max 1 resultat/vecka & ekipage. 

30 p 1:a   (Vid färre än 5 starter, får segraren 16 poäng) 

24 p 2:a  

20 p 3:a  

16 p 4:a 

12 p 5:a 

  8 p 6:a  & övriga placerade som erhållit placeringsrosett   

  6 p max 

(2 p/gren) 

Full pott i alla tre grenarna  

(felfri hoppning, över 60% dressyr & felfri terräng) 

  3 p max 

(1 p/gren) 

Deltagit med fel, under 60% dressyr eller fel/utesluten 

 

RESULTATRAPPORTERING 
RYTTAREN ANSVARAR SJÄLV FÖR RAPPORTERING AV RESULTAT VARJE MÅNAD VIA SITT KONTO. 

• Poäng bör registreras snarast efter tävling, dock senast den 7:e i varje månad efter tävling.  

              (Poäng får ej räknas i efterhand vid missad rapportering) 

 

• Vid lika poäng särskiljs ekipagen genom flest förstaplaceringar, därefter flest andraplaceringar osv. Vid 

fortsatt lika avgör lotten. 

• Byte av ponny/häst & Cup kan göras, dock går tidigare tagna poäng förlorade. 

Vid färre än 5 starter i en klass, får segraren i hoppning och dressyr 8 poäng och i fälttävlan 16 poäng. 
 

KONTAKT ANG. REGLER & FRÅGOR    
ann.rodhelind@telia.com   eller i PM på Facebook 

Team Equus for Hope har fri tolkningsrätt 
 

mailto:ann.rodhelind@telia.com

