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STATUETTER FOR FELLESKJØPET Champion Cup 2014 (FCC 2014). 
 
 
FCC 2014 skal gjennomføres i klasse 100 cm med bedømning feil og stil 
i henhold til NRyF`s regelverk. Premiering: Seiersdekken, sløyfer og 
gavepremier. Klassen skal stenges for ekvipasjer som har startet 120 
cm eller høyere. Klubbene ordner med stevneinvitasjon.  
 
De tre beste får anledning til å starte i en finale som er lagt til Arctic 
Equestrian Games (AEG) 2015. Ved poenglikhet om finaleplass 
avgjøres plaseringen ved omhopping. Skulle en eller flere av de tre 
beste ikke ha anledning til å dra til finalen under AEG, rykker de neste 
på listen opp og tilbys plass i finalen.  
 
Det er full anledning for ekvipasjer å delta på alle de stevner som 
arrangerer FCC 2014 av de ulike arrangørklubbene, men de regnes bort 
fra resultatlisten over ekvipasjer som tildeles plass under AEG dersom 
de allerede har blitt kvalifisert tidligere. 
 
Finalen vil bestå av en oppvarmingsklasse clear round dag en, første 
avdeling i finale dag to (bedømning feil og stil) og andre avdeling i 
finalen (bedømning feil og stil) kommer på dag tre. Vinner er den som er 
best sammenlagt første og andre avdeling. Alle klasser går i høyder 100 
– 105 cm. 
 
Meetingavgift under AEG (start, oppstalling og adgang) i tre dager 
dekkes av Felleskjøpet. Reisekostnader dekkes av den enkelte deltager. 
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Følgende klubber arrangerer FCC 2014: 
 
• Arendal og Grimstad Rideklubb 
• Rogaland Rideklubb 
• Trøndelag Hestesportsklubb 
• Askim Rideklubb 
• Melsom og Jarlsberg Rideklubb 
• Grenland Rideklubb 
• Fræna Rideklubb 
• Starum Hestesportklubb 
 
 
 
 
Info om FCC 2014 blir lagt ut på Felleskjøpenes hjemmesider. 
 
 

Lykke til med Felleskjøpet Champion Cup 2014! 
 


