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1. Allmänt
Östgötacupen är en serietävling med 2 till 3 deltävlingar och en nal.
Östgötacupen arrangeras årligen under säsongen december till mars.
Huvudman / arrangör för Östgötacupen är Gerstorps Ryttarsällskap ( GRS )
Som deltagare kan man tävla individuellt och / eller i 5-mannalag.
Det krävs medlemskap i någon islandshästförening för deltagande ( Framtid, GRS Meistari eller
annan lokalklubb. Licens krävs inte för deltävling 1 och 2 men för deltävling 3 och nalen.

2. Historik
Stenholmens islandshästcenter, Marcus Ljungqvist instiftade Östgötacupen säsongen 2011/2012.
Första deltävlingen var en Firmakeppni i december 2011.
Segrande lag har varit:
2012: Kullersbro ickorna
2013: Lag Ödegården
2014: Vånga vilt
2015: Vånga vilt
2016: Realgymnasiet Volvoraggare
2017: Villa Fridhem
2018: Kulltorp lag 1
2019: LIHC Linköpings Islandshäst Hockey Club.
2020: Jonas entreprenad & sprängning
2021: inställt pga Corona
2021/2022: säsongens tävling

3. Deltävlingar
Deltävling 1: Smali & Firmakeppni
Första helgen december
Deltävling 2: Töltgrenar ( T8, T4 och T3 + T8u, T4u och T3u ). Enbart uttagningar.
Första helgen januari. Inga kvalgränser. Man får bara tävla en tölt klass och en gångartsklass per
ekipage. Samma häst får bara gå en tölt och en gångartsklass.
Deltävling 3: Gångartsklasser ( V5, V1 och F1 + V5u, V1u och F1 u ) Enbart uttagningar
Första helgen februari. Tävling 2 och 3 kan köras under samma dag
I förekommande fall när det är få anmälda i klasserna kan ekipage erbjudas att starta i annan klass.
Tävlingsledningen har rätt att ställa in klasser vid för få anmälda.
Finalen arrangeras i regel i mars och omfattar B och A naler i gångartsklasserna från deltävling 2
och 3. Feifs Rules & Regulations regler för antal nalekipage tillämpas.
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4. Anmälan lag
Ett lag skall utse en Lagkapten som ansvarar för att anmäla laget till Östgötacupen.
Minst 3 ekipage i vart lag, man kan var upp till 5 st.
Valfri sammansättning, stall, kompisgäng familj etc,
Är man er än 3 ekipage i laget räknas de tre bästa resultaten i varje gren.
Samma ryttare får rida två hästar och räknas då som två olika ekipage.
Byte av hästar under cupen får ske mot uppvisande av intyg.
Tävlingsledningen avgör om byte får ske.
Ryttare kan bara delta i nalen som ett ekipage ( ryttare + häst ) som har kvali cerat sig på
deltävling 2 & 3.
Resultatet av 3 deltävlingar ink nal räknas samman till det totala cupen och vinnarlaget.
Mer om poängberäkningsystemet längre ned i reglementet under punkt 7 ( sid 5 )
Anmälningsavgift 2021/22 för laget är 500kr/lag

5. Anmälan individuellt
Del tävling 1. Smali och rmakeppni 4/12, 2021
Del tävling 2. Tölttävling. klasser T3, T4 och T8 8/1 -2022
och
Del tävling 3. Gångartstävling klasser V1, V5 och F1 5/2 -2022
Del tävling 4. 5/3, 2022 Finaler A + B naler i T3, T4, T8, V2, V5 och F1.
Kräver kva icering tävling 2+3, 2022.
Vinnare B- nal får gå upp upp i A- nal.
Anmälan till del tävling 1( tavling@gerstorprs.se ) och betalning
via Swish till nr: 123 326 50 30
Anmälningsavgift: smali: 100 kr
Anmälningsavgift: rmakeppni 200 kr
Laganmälan 500 kr / per lag
meddelande: namn, hästnamn + regnr + gren krävs
ihop med betalning till GRS Swish
123 326 50 30
Anmälan till del tävling 2,3 och 4 via google formulär, som nns på GRS hemsida
www.gerstorprs.se.
Vi som arrangörer har rätten till att ytta de ekipage som vi tycker inte passar i den anmälda
klassen.
Till deltävling 2,3 och 4 krävs medlemskap i SIF ansluten förening.
Vi rekommenderar att man har medlemskap i GRS eller någon av de övriga föreningarna för att ha
försäkring och ha möjlighet att lösa licens.
Detta segment i reglementet anpassas årligen efter det anmälningssystem som är aktuellt
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6. Firmakeppni - regler, klassindelning och info
De klasser du kan välja mellan till årets rmakeppni är i år 8 stycken.
(Ungdomar och vuxna kan bli ihopslagna beroende på antalet anmälda)

• Barnklass ( för ryttare från 5-10 år , max 12 år om man är orutinerad )
• Ridskoleklass barn ( för ryttare som rider på lånad skolhäst från GRS )
• Ridskoleklass ungdom & Vuxen ( för ryttare som rider på lånad skolhäst från GRS ).
• Debutklass - En klass för dom ekipage som aldrig har startat på en tävling/gren.
• Mellanklass - barn/ungdom, för ekipage som startat en gren och fått poäng under 5,5.
• Mellanklass - vuxna, för ekipage som startat en gren och fått poäng under 5,5
• Elitklass - Barn/ungdom, För ekipage som startat en gren och fått över poängen 5,5
* Elitklass - Vuxna, För ekipage som startat en gren och fått över poängen 5,5
Priser som kommer utdelas under denna dag är bästa junior, bästa ridskoleelev, bästa utklädsel,
bästa lagutklädnad och bästa lag prestation. Feather price kommer även tilldelas en ungdom/junior
och en vuxen som domarna anser har haft mjukast nast ridning.
Vi som arrangörer har rätten till att ytta de ekipage som vi tycker inte passar i den anmälda
klassen.
Firmakeppni är en isländsk tradition att på ett opretentiöst sätt tävla och ha kul tillsammans
samtidigt som man drar in lite pengar till sin klubb. Ordet Firmakeppni är sammansatt av Firma =
Företag och Keppni = Tävling.
Varje lag som tävlar i Östgötacupen får skaffa sig en sponsor och tävlar som representant för sin
sponsor. Det kan vara mamma frisörsalong, eller grannes bilmekaniska eller den lokala ICAhandlaren eller någon annan man känner.
Sponsorns föräras med bild på laget och att husera det tjusiga vandringspriset tills nästa säsongs
Östgötacup går av stapeln.
Om du inte planerar att delta i tävling som ryttare är du naturligtvis hjärtlig välkommen att heja fram
dina klubbkamrater och ridskolegruppvänner. Det brukar vara en fartfylld och roligt förmiddag.
Klubben har kaförsäljning och i pausen mellan uttagningar och naler kommer det vara ridvisning
och show.
Beroende på antalet anmälda i varje klass skapas uttagnings startgrupper och sen naler.
Vid få deltagare blir det nal direkt.
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7. Poängberäknings system för Östgötacupen
Poängen för totalseger i Östgötacupen bygger på en blandning av placeringspoäng och
bedömningspoäng
I deltävling 1 delas poäng ut till placering 1 - 10 i varje klass.
Smali: tiden omsätts i placeringspoäng som sen räknas med i cupen. Vinnaren 10 poäng, tvåan 9
poäng, osv. Firmakeppni är det placering 1 - 10 i varje klass. Vinnaren 10 p, tvåan 9 p, osv
I deltävling 2 och 3 delas poäng ut i enlighet med Feif R&R sportbedömning för respektive klass.
I Finalen ( deltävling 4 i mars ) delas poäng ut till placering 1 - 10 i varje klass.
Ett vinnande lag skall alltså helst ha medlemmar som placerar sig bra i så många klasser som
möjligt för att optimera sina möjligheter.
De tre bästa resultaten per deltävling räknas med lagtävlingen.

8. Klädsel, utrustning och skoning
Utrustningskrav: Enligt FEIFs Rules & Regulations. Dispens från reglementet angående klädsel vid
deltävling 1 om man är maskeradutklädsel. Även ok att rida med broddar samt snösulor.

9. Genomförande av nal
Lagtävling i Östgötacupen på jakt efter vandringspriset.
På naldagen rids bara naler i sportklasserna som haft uttagning på deltävling 2 och 3.
Kvali cerade ryttare får möjlighet att anmäla sig till nal. Om man inte avser att använda sin
nalplats för det till gott sportsmanship att meddela det så snart man kan men senast en vecka
innan nalen, så de som står på tur har möjlighet att få rida nal.
Uttagnings placerade 6-10 erbjuda B- nal ( om det totala antalet i uttagningarna varit över 15 st )
Vinnaren i B naler erbjuds möjligheten att rida A- nal.
Om antalet deltagare är mindre än 15 i uttagningen kan arrangören avgöra om det bara blir A- nal.
Då erbjud placerade 1-6 att rida A- nalen.
Anmälan via google formulär som du hittar på GRS hemsida ( www.gerstorprs.se ) och betalning
100 kr per nal/ ekipage via swish till nr: 123 326 50 30. Anmälan blir giltig i samband med
betalning.
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10. Totalseger och Vandringspris
Totalsegern i Östgötacupen är alltså det lag som sammanlagt ridit ihop mest giltiga poäng.
En offentlig poängtabell publiceras i form av ett Google kalkylark. Deltagare får en länk för att ta del
av resultatet. De tre bästa poängen i laget för varje gren per tillfälle räknas.
Länk till kalkylarket nns på GRS hemsida ( www.gerstorprs.se )
Segrande lag får förvalta det na vandringspriset ( bild på första sidan ).
Stenholmen islandshästcenter instiftade tävlingen och skänkte vandringspriset.
Stenholmen bekostar att vinnarlagets namn graveras på en egen plåt på priset.
Vandringspriset återlämnas innan första deltävlingen och nns på plats för beskådande under
tävlingssäsongen.

11. Praktisk information för ridskoleelever som skall låna häst
Om du är ridskoleelev och skall låna häst av ridskolan: Prata med din Ridlärare om förslag på häst.
När du får en häst tilldelad går du in på http://stenholmen.nu/index.php/var-ridskola/ridskolanhaestar Där nns registrerings nr på skolhästarna.
Prata med din ridlärare om övningstillfällen eller kontakta ridskolechef Emma om möjlighets för
privatlektion eller undervisning på ordinarie lektionstid.

Information om detta nns på elev facebooksidan, eller via mail till ridskola@gerstorprs.se
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12. Praktisk information om tävlingen Smali/Firmakeppni
Detta avsnitt behandlar praktiska frågor kring hur tävlingarna smali och rmakeppni går till.
Parkering på fältet innan du kommer fram på gården/ eller på anvisad plats beroende på
väderförhållanden.
Incheckning vid ket ( alternativt digitalt som så anges i ryttarbrevet ) i Ridhallen.
I incheckningen betalar du eventuell box / hage.
I och med att du signerar din ankomst garanterar du att din häst är frisk och i tävlingsform, samt att
du kommer från ett friskt stall.
Skall du stryka dig skall du omgående höra av dig till aktuell tävlingsledare
Ridskole-elever som skall låna häst får tillgång till dem 45 min innan start.
Då nns Ridlärare/ridskolevärd m väst på plats för frågor och hjälp.
Hästen bör vara uppvärmd innan start, men dock som mest 20 minuter.
Kolla att alla broddar sitter fast innan och efter din ritt.
Uppvärmning kan ske i Lilla ridhuset, ingång från baksidan via porten på gaveln.
Det är medhörning från Ridhallen så att det skall vara lätt att följa tävlingen.
Smali rids en och en, hinderbana på tid enligt i förväg publicerad bana. Tidstillägg görs enligt de
kriterier som publicerats i samband med tävlingens utlysande. Placeringspoäng utdelas där 1:a
plats i klass ger 10 p, 2:a plats 9 poäng osv.
Firmakeppni tävlingen rids i startgrupper om 7-8 ekipage i varje grupp.
Tillåtna gångarter i uttagningen Skritt, Tölt och Trav.
På speakerns kommando rider man in i ridhallen via stora porten.
Alla i startgruppen startar i höger varv. Rider 3-4 varv. Saktar av till skritt på speakerns kommando.
Domarna plockar bort en till två ekipage. Dessa ekipage rider ut.
Byte av varv till vänster, de 6 kvarvarande ryttarna rider ytterligare 3 varv.
Saktar av till skritt på speakerns kommando.
Domarna plockar bort ytterligare två ekipage. Dessa ekipage rider ut.
Byte av varv till höger, de 4 kvarvarande ryttarna rider ytterligare 3 varv
Saktar av till skritt på speakerns kommando.
Hur många ur varje startgrupp som går till nal, beror på totala antalet anmälda ekipage och antalet
startgrupper. Till nal skall de vara upp till 8-9 personen jämt delbart med antalet heat. Om det är få
deltagare i en klass blir det nal direkt.
Efter uttagningarna med startgrupper blir det paus på ca 30 min, för ka, poäng uträkning.
Tid även för röstning av publikens priser till vackraste häst och bästa utklädsel.
Finalen rids som uttagningen men med individuell placering.
Dvs utsortering 2 ekipage i taget. Placeringspoäng enligt: Vinnaren 10 poäng tvåan 9 poäng, osv
Gerstorps ryttarsällskap, Marcus Ljungqvist, Linköping 2022- 01 -09
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