JOCKEYKLUBBEN CUP 2022
Rids i 7 avdelningar:
Bro Park: 8 maj och 16 oktober
Göteborg: 29 maj och 14 augusti
Jägersro: 24 april och 25 september
Strömsholm: 18 juni

Vinnaren i respektive kategori enligt poäng vinner i kategori A och B en träningshelg hos Hedmans
ponnygaloppridskola och i kategori C och D en träningshelg på BRS.
Poängen räknas från alla sju tävlingarna. Poängen räknas enligt följande: 10, 9, 8, 6, 5 därefter 3
poäng till alla oplacerade ekipage.
HEDERSPRIS
Här bedöms ryttarnas sits, balans och taktiska upplägg. Även ponnyernas ridbarhet och utveckling
samt ryttarens utveckling och disposition av loppet. Ett sportsligt och korrekt uppträdande av
ryttaren gentemot sin ponny, medtävlare och funktionärer vägs också in i bedömningen. De två
bästa ryttarna i kategori C och D i de sju omgångarna i Jockeyklubben Cup får en träningshelg på
The British Racing School. De två bästa ryttarna i kategori A och B får en träningshelg på Hedmans
ponnygaloppridskola.
Observera att man kan endast vinna en träningshelg per ryttare oavsett hur många
kategorier/klasser man vinner. Om samma ryttare vinner sin kategori på både poäng och hederspris
är det på poängdelen som ryttaren får priset. Träningshelgen tillfaller då tvåan i hederprisdelen. Att
få flera hederspriser inom samma kategori väger tyngst.
Ridskolebidrag
Ridskolebidragen är endast öppen för lektionsponnyer från ridskolor som har samarbete med Svensk
Galopp.
Ridskolan som äger de tre främsta ridskoleponnyerna i respektive kategori erhåller:
2000 kronor
1000 kronor
500 kronor
Totalt utdelas det 3500 kronor per kategori
Poängen räknas från alla sju tävlingarna. Poängen räknas enligt följande: 10, 9, 8, 6, 5 till de främst
placerade ridskoleponnyerna i loppet. (om det bara är en ridskoleponny med i loppet får den alltså
10 poäng oavsett placering)
Resebidragen i Jockeyklubben Cup sponsras av Tapwell, Finn Blichfeldt.
Resebidragen kommer att delas ut i de sju tävlingarna i Jockeyklubben Cup.
Resande med hemmabana Bro Park får 500 kr i resebidrag till Göteborg och Jägersro.
Resande med hemmabana Göteborg eller Jägersro får 500 kr för resa till Bro Park och 200 kr för resa
mellan Jägersro och Göteborg.
Resande som har mer än 15 mil enkel resa till sin hemmabana: 200 kr kronor
Resebidrag Strömsholm: Mellan 15-30 mil enkel resa från träningsort till Strömsholm 200 kr Över 30
mil enkel resa från träningsort till Strömsholm 500 kr.
Resebidraget utbetalas till den som står som ägare till ponnyn hos Svensk Ponnygalopp

