
 

Stewart Ranch Cup Regler 
 
 

Lite info kring våra cuper kommer här. Vi har valt i år att ha 4 st cuper och detta året utökar 
vi med en Reining/Ranch Riding Cup. 

 

Blueberry Cup 
I denna cup ingår alla W & T klasser alltså 7, 8, 9, 10a, 10b, 11a samt 11b och för 
att vara med i Cupen ska man delta i minst 3 av dem. 

De 3 bästa placeringarna räknas och poängen för placeringarna läggs i hop och den 
som samlat in mest poäng vinner. 

Samtliga klasser kommer också ha en koefficient som poängen gångras med. Detta 
underlättar för att undvika att ekipage slutar på samma poäng. 

 
För att få vara med gäller följande: 

- Inte deltagit på nåt annat än högst D-nivå på westerntävling. 
 
 

Strawberry Cup 
I denna cup ingår klasserna 12, 13, 14, 15a, 15b, 16a samt 16b och för att vara 
med i Cupen ska man delta i minst 3 av dem. 

De 3 bästa placeringarna räknas och poängen för placeringarna läggs i hop och 
den som samlat in mest poäng vinner. 

Samtliga klasser kommer också ha en koefficient som poängen gångras med. Detta 
underlättar för att undvika att ekipage slutar på samma poäng. 

 
 
 

  



 

Stewart Ranch Cup Regler 
 
 

Lite info kring våra cuper kommer här. Vi har valt i år att ha 4 st cuper och detta året utökar 
vi med en Reining/Ranch Riding Cup. 

 
 
 

Stewart Ranch Western Trail Cup 

I denna cup ingår alla Trail klasser alltså 2, 3, 4, 5 samt 6 och för att vara med i Cupen 
ska man delta i minst 3 av dem. 

De 3 bästa placeringarna räknas och poängen för placeringarna läggs i hop och den 
som samlat in mest poäng vinner. 

Samtliga klasser kommer också ha en koefficient som poängen gångras med. Detta 
underlättar för att undvika att ekipage slutar på samma poäng. 

 

 

Stewart Ranch Reining & Ranch Riding Cup 

I denna cup ingår klasserna 10a, 10b, 11a, 11b, 15a, 15b, 16a samt 16b och för att vara 
med i Cupen ska man delta i minst 3 av dem. 

De 3 bästa placeringarna räknas och poängen för placeringarna läggs i hop och den 
som samlat in mest poäng vinner. 

Samtliga klasser kommer också ha en koefficient som poängen gångras med. Detta 
underlättar för att undvika att ekipage slutar på samma poäng. 
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