FAKTABLAD INFÖR BILLDAL HORSE SHOW DEN 26–28 OKT 2012
BILLDALS RIDKLUBB (BRK)
BRK är med sina 850 medlemmar den nästa största ridklubben i Göteborg och den åttonde största i Sverige.
Varje vecka rider 650 av dessa på ridskolan som BRK driver sedan 1993. Även sett till antal tävlande ryttare är
BRK en av de stora svenska klubbarna – hela 170 av klubbens medlemmar har tävlingslicens. På gården i Billdal
står ett 80-tal hästar, varav hälften går på ridskolan och resten är medlemsägda. Klubben har två fullstora ridhus
till sitt förfogande.
VOLKSWAGEN GRAND PRIX
Volkswagen Grand Prix rids under hösten 2012 och består av tre deltävlingar i Gävle, Strömsholm och sist
Billdal, och en final i skånska Flyinge den 14 november. Den här satsningen räknas som en av de största inom
svensk ridsport någonsin med en total prissumma på 1 miljon kronor under tre deltävlingar och en final.
Varje deltävling består av ett kval på lördagen i 1,45 meter hoppning och en final på söndagen i 1,50 meter
hoppning. Till söndagens delfinal går de 22 bästa ryttarna från lördagens kvalklass. Söndagens delfinal rids med
omhoppning för de 6 bästa efter grundomgången (alla felfria får dock vara med), en så kallad ”winning round”.
De tre bästa i delfinalen är direktkvalade till den stora finalen i november. Prispengarna på deltävlingarna är 180
000 kronor per deltävling.
Finalen går i 1,50-hoppning med ”winning round” och till final går följande:
De tre bäst placerade ryttarna från söndagens 1,50-hoppning på de tre deltävlingarna.
De fem högst rankade svenska ryttarna på den internationella rankinglistan per den 1 oktober 2012.
De åtta bäst rankade ryttarna från deltävlingarna enligt en poängtabell, förutom de som redan kvalat in enligt
ovan.
Prispengarna i finalen på Flyinge är hela 465 000 kronor. De två bästa svenska ryttarna i finalen är kvalificerade
att rida den internationella CSI3* hoppningen i Globen under Stockholm International Horse Show 2012.
YOUNG RIDER OCH MORGONDAGENS VINNARE
De svenska ungdomsryttarna har möjlighet att rida i 5 kvaltävlingar runt om i landet för att samla poäng och
kvala in till finalhoppningar i Scandinavium. Första kvalet rids på Strömsholm den 12-14 oktober och det
sista på Kungsbacka Ridklubb den 12-14 april med två veckor kvar till finalen i GHS. Däremellan kvalas det i
Billdal, Helsingborg och Borås.
16 ryttare går till final i GHS Young Rider Cup respektive GHS Morgondagens Vinnare i Scandinavium i
samband med Gothenburg Horse Show den 24-28 april 2013. Young Rider är för ryttare under 21 år och
Morgondagens Vinnare är för juniorerna, det vill säga ryttare under 18 år.
Aktuella resultat GHS Morgondagens Vinnare finns här:
http://www.gothenburghorseshow.com/wp-content/uploads/ghs-mdv.pdf
Aktuella resultat GHS Young Rider Cup finns här:
http://www.gothenburghorseshow.com/wp-content/uploads/ghs-yrc.pdf

