
 
 

AGRIA ICELANDIC POWER  
JÖNKÖPING HORSE SHOW | 1 - 2 NOVEMBER 2022 

 
 
ANMÄLAN TILL ÖPPEN KLASS OCH UNGDOMSKLASS 
De öppna klasserna under Jönköping Horse Show är öppna för ryttare som ridit på minst 6.0 
och högst 7.0 vid officiell tävling (gäller både senior- och ungdomsklasser) 
 
Ekipage rapporterar själv in sina tävlingsresultat genom att maila 
rebecca.holmstrom@hotmail.com. 
 
Rankinglista kommer finnas på Jönköping Horse Shows hemsida, 
www.jonkopinghorseshow.com  
 
De 8 högst rankade ekipagen i respektive klass går till final. 
 
KVAL 
Kvalperioden pågår från och med 10 juni till och med 9 oktober 2022. Sista dag att 
rapportera in sina resultat är 10 oktober. Även utländska ekipage från välkomna att deltaga.  
Slutlig lista med kvalificerade ekipage publiceras vecka 41. 
 
Kval till fyrgångs-finalen öppen klass och ungdomsklassen sker i följande klasser:  
V2 eller V1 från en officiell tävling. 
 
Kval till tölt-finalen öppen klass och ungdomsklassen sker i följande klasser:  
T3 eller T1 från en officiell tävling. 
 
Ryttarbrev med information kring Jönköping Horse Show skickas ut till samtliga kvalificerade 
ekipage inom två veckor efter sista kvaldagen. 
 
Om ett kvalificerat ekipage inte kan komma till start tas nästföljande ekipage in från 
rankingen.  
 
KLASSER I JÖNKÖPING 
Ungdomsklass | Fyrgång 12-21  
(Klassen är öppen för kval, kval sker från V1 eller V2) 
Långsamt till mellantempo tölt 
Valfritt tempo trav 
Beauty tempo tölt 
 
 
 
 



 
Ungdomsklass | Tölt 12-21 
(Klassen är öppen för kval, kval sker från T3 eller T1) 
Långsamt till mellantempo tölt 
Valfritt tempo trav 
Beauty tempo tölt 
 
Öppen klass | Fyrgång  
(Klassen är öppen för kval, kval sker från V1 eller V2) 
Långsamt till mellantempo tölt 
Valfritt tempo trav 
Beauty tempo tölt 
 
Öppen klass | Tölt  
(Klassen är öppen för kval, kval sker från T3 eller T1) 
Långsamt till mellantempo tölt 
Valfritt tempo trav 
Beauty tempo tölt 
 
UPPSTALLNING, EL & GRENAVGIFT KVALIFICERADE EKIPAGE 
Boxavgift   1600 :-  
Elavgift  600 :- 
Grenavgift  1295 :- 
 
Tidigast ankomst är måndag 31 oktober, tid anges i ryttarbrevet. Senast avresa är onsdag 2 
november inom 1 timme efter sista start i Agria Icelandic Power.  
 
INTRÄDESBAND  
Varje ryttare får 2 band, ett till ryttaren och ett till hästskötaren. Banden gäller hela veckan 1-
6 november. 
 
FRÅGOR  
Skickas till:  
Rebecca Jónasson, Tävlingsledare Agria Icelandic Power  
Rebecca.holmstrom@hotmail.com  
 
 
Varmt välkomna till Jönköping Horse Show 2022! 
  
 
 
 


