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1 FORMÅL/HENSIKT 
Formålet med denne beskrivelsen er å gi Larvik og Sandefjord Rytterklubbs medlemmer klare og forutsigbare 

kriterier for hva som legges til grunn for Styrets utvelgelse av kandidater til klubbens tildelte deltakerplasser i 

AEG (Artic Equestrian Games) som avholdes i februar hvert år. Hensikten er å motivere medlemmene til jevnlig 

og strukturert trening, innsats og deltagelse på stevner for å stabilisere og videre heve sitt sportlige nivå. Klubben 

ønsker også å benytte dette til å heve interessen blant medlemmene til å melde sin interesse for deltakelse til 

klubbmesterskap, egne D-stevner, samt lag-konkurranser i hhv Norges-serien, KM og NM. 

Da klubben og dens aktiviteter utelukkende er basert frivillig innsats, har LSRK sett seg nødt til å benytte  AEG-

uttaket som en motivasjonsfaktor for å stimulere medlemmene til dugnadsinnsats eller annet form for bidrag til 

klubben. 

2 ANSVAR OG MYNDIGHET 
Styret i LSRK er ansvarlig for utarbeidelse, revidering og godkjenning av denne beskrivelsen. Styret kan ved behov 

engasjere enkeltmedlemmer eller utnevne en komité for å avlaste belastningen på Styret. De årsmøtevalgt(e) 

rytterrepresentant(ene) støtter Styret i dette arbeidet, som igjen vil kunne innhente innspill og anbefalinger fra 

aktuelle trenere. Innspill og forslag til forbedringer og endringer av uttakskriteriene kan, når som helst, fremmes 

skriftlig av medlemmene til Styrets offisielle e-post adresse. Styret behandler forslag på styremøter og 

protokollfører avgjørelsen eller om saken ytterligere må utredes.  

Styret velger ut ryttere som skal representere LSRK i AEG basert på en helhetsvurdering av de uttakskriteriene 

som dette dokumentet beskriver. Individ- og lagresultater hentes fra HorsePro.no, resultater fra klubbstevner, 

eventuelt anbefalinger fra aktuelle trenere, samt eventuelle dokumenterte resultater fra stevner i utlandet, som 

rytterne har tilsendt Styret. Ytterligere detaljer angående uttakskriterier er beskrevet senere i dette dokumentet.   

3 LSRKS UTTAKSKRITERER TIL AEG 

3.1 GENERELT 

Alle medlemmer som har vært medlem av, og offisielt ridd for LSRK i minst ett år, eller som formelt har meldt 

forespørsel via MinIdrett1 til Styret om klubbytte til LSRK innen 31. april, kan bli vurdert til uttak til AEG året etter. 

Unntak vil gjelde om vedkommende er innflytter til kommunen/fylket fra andre landsdeler eller utland. Andre 

tungtveiende grunner kan også resultere til unntak fra regelen, basert på en vurdering av Styret i LSRK. 

3.1.1 PÅMELDING TIL LSRKS UTTAK TIL AEG 
De medlemmene som ønsker å bli vurdert til uttak til AEG, må formelt melde sin interesse med eget navn, navn 

på hest(er) og hvilken AEG konkurranse og nivå de vil delta på, innen en gitt tidsfrist satt av Styret året før AEG. 

Rytter kan eventuelt melde flere hester, men hest kan ikke bytte rytter. Påmelding skal kun skje til LSRKs offisielle 

                                                                 
1 Hver idrettsutøver i Norge skal være registrert i Norges Idrettsforbund. Gjennom www.minidrett.no er alle 
registrerte medlemmer gitt en personlig profil med egen innlogging med brukernavn og passord. Hver 
idrettsutøver eller vedkommendes foresatte er forpliktet til å holde denne profilen oppdatert bl.a. med riktig 
adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Fra denne personlige profilen kan idrettsutøveren formelt 
melde overgang til andre klubber. 
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e-post adresse basert på vedlagt skjema. Dette vil bli annonsert av Styret på klubbens hjemmeside, samt 

Facebook, i rimelig god tid før fristen går ut. 

3.1.2 EKVIPASJEN ER SELV ANSVARLIG FOR Å VÆRE KVALIFISERT 
Hver rytter (ekvipasje) er selv ansvarlig for at de oppfyller de nasjonale kravene, samt AEG statuttene til å delta 

i innmeldt ønske til gren, klasse og nivå. Dette kan ikke endres etter at fristen er gått ut. Skulle det vise seg at 

ekvipasjen ikke er kvalifisert, vil de ikke bli vurdert. Styret vil likevel utvise skjønn i denne saken, hvis AEG 

statutten fra året før skulle endre seg i forkant av selve AEG-konkurransen.  

3.1.3 BETALT MEDLEMSKONTINGENT 

Årlig klubbmedlemskontingent må være innbetalt av rytteren, for både året før og det året de ønsker å delta i 

AEG.  

3.1.4 DUGNADSINNSATS ELLER ANNET BIDRAG TIL KLUBBEN 
For å skape motivasjon og stimulere medlemmene til dugnadsinnsats eller annet form for bidrag til klubben, har 

Styret sett seg nødt til å gjeninnføre dette som et grunnleggende krav ifm AEG-uttaket.  Registrering av denne 

innsatsen krever ytterligere administrasjon og vil være tilnærmet umulig å kvantifisere etter et 

rettferdighetsprinsipp som alle medlemmene vil akseptere. Likevel, for å stimulerer noe til frivillig innsats og 

bidrag, oppfordres hver rytter til å beskrive sin (evt. familie eller annen representant) innsats eller bidrag for 

klubben i løpet av siste år. Dette kravet vil ikke være tungtveiende, men vil inngå som en av flere faktorer som 

Styret vil legge til grunn for sin vurdering av kandidaten.  

3.1.5 FORPLIKTET KJØP AV AEG-BILLETTER 
De kandidatene som har meldt sin interesse til å representere LSRK under AEG, forplikter seg til å kjøpe en (1 stk) 

AEG gjennomgangsbillett/inngangsbillett, Voksen, for hele stevneperioden, pr påmeldt hest. Kun kjøp gjennom 

LSRK vil være gjeldene. Hensikten med dette er at klubben ønsker å kjøpe flest mulig billetter, slik at klubben får 

tildelt flest mulig gratis deltakerplasser til AEG.  

3.1.6 KOSTNADER OG MEETING-AVGIFT 

Transportkostnader og eventuelt høy og ekstra flis må hver rytter betale selv. På årsmøtet i 2015 ble det fremmet 

og godtatt forslag om at rytter betaler deler av meetingavgiften selv. Klubben kan dekke inntil 50% av selve 

oppstallingsavgiften (meeting-avgift) for AEG Ponni Cup, Horze Dressur Cup og Horze Cup. Hvor stor andel som 

vil dekkes, blir annonsert i forbindelse med påmeldingen til klubben. For de plassene klubben får tildelt i CSI-

Amatør-klassene, er normalt meeting-avgiften inkludert. 

3.1.7 ANMELDELSE TIL AEG 
For de AEG deltakerplassene som LSRK får tildelt, basert på resultatet fra Promotion Cup, er det kun LSRK som 

kan sende anmeldelse av klubbens ekvipasjer til stevnet. 

3.1.8 PREMIER 
Individuelle pengepremier som eventuelt blir ervervet under AEG CSi-Amatør klassene tilfaller de respektive 

rytterne som er uttatt for å representere LSRK. Deltakere fra LSRK som erverver seg gavepremier i AEG Ponni 

Cup'en beholder disse selv. I Horze Dressur Cup og Horze Jumping Cup tilfaller premier (gavekort fra Horze) i 

kvalifiseringen (oppvarmingsklassen og 1.runde) rytteren. Premier (gavekort fra Horze) i finalen tilfaller klubben 

rytteren ri for, slik AEG-statuttene er tidligere satt opp. Dette er et stort gavekort, som har til hensikt å komme 
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klubbens medlemmer til gode. Styret kan likevel vurdere en eventuell fordelingen av premien mellom klubben 

og rytter, slik at rytteren personlig også blir belønnet.  

3.2 KRITERIER IFM HELHETSVURDERING 

I tillegg til kriteriene beskrevet over og under i dette dokumentet, vil følgende faktorer ligge til grunn for en 

helhetsvurdering av rytteren/ekvipasjen, basert på inneværende års prestasjoner og deltakelser:  

- Idrettsprestasjoner/resultater (plassert, feilfritt, top 5, top 10, top 20, etc) 

- Nivå på hinder (høyde) sett opp mot hvilken klasse de har meldt seg interessert i (Gull, Sølv, Bronsje) 

- Nivå på stevne (K, UK, D, L, E (NM), FEI-stevner).  

- Innsats skal belønnes (kvantitativt antall stevner rytteren deltar på) 

- Deltakelse til LSRK sitt lag ved f.eks KM, Norges Serien eller NM 

- Deltakelse på Klubbmesterskap 

- Eventuell aktuelle treneres anbefaling 

En helhetsvurdering, selv om den er basert på kriteriene over, vil likevel være noe subjektiv og dermed sårbar 

for kritikk. En viss åpning for skjønnsmessige vurdering, har til hensikt å gi noe fleksibilitet, når vanskelige og ikke 

forutsatte situasjoner oppstår og beslutninger må tas. Styret håper for forståelse for dette, på lik linje med andre 

avgjørelser som ikke alltid kan tilfredsstille og blidgjøre samtlige medlemmers interesser og meninger. 

3.3 AEG PROMOTION CUP 

Påfølgende tekst er hentet fra http://hestefrelst.no  

• Konkurransen går ut på å promotere og øke billettsalget til AEG. Klubbene får poeng etter hvor mange 

fra klubben som forhåndskjøper billett i konkurransens tidsrom. 

• Alle som forhåndskjøper billett er selv ansvarlig for at den rideklubb de tilhører blir registrert når 

billetten bestilles. 

• Kun normale billetter som blir kjøpt via hestefrelst.no mellom et gitt tidspunkt er med i AEG 

Promotions cup konkurransen. Kun betalte billetter teller med i konkurransen.  

Pakketilbud og gruppe billetter utenom «klubbpakke» teller ikke med i Promotion cup. 

3.4 HORZE DRESSUR CUP  

De ekvipasjene som er kvalifisert iht nasjonale krav (NRYF) til det nivået det skal ris dressur under AEG, årets 
gjeldende AEG-statutter, samt de generelle kriteriene under punkt 3.1 Generelt i dette dokumentet, vil bli 
nominert til uttaksstevner på minimum distriktsnivå (D-stevne), samt LSRK Klubbmesterskap. Styret vil i god tid 
annonsere hvilke stevner dette blir. Den av de nominerte som erverver seg best resultater (plassering) 
sammenlagt under disse stevnene, vil bli tildelt en deltakerplass i dressur under AEG. Uttaksklasse LA og MB 
teller likt. Worldcup-tabell følges, og poeng fra L/ E-stevner ganges med 1,5. Ved lik poengsum vil helhetskriterier 
jmf punkt 3.2 benyttes. 
Se for øvrig statutter på www.hestefrelst.no  

3.5 HORZE JUMPING CUP 

De ekvipasjene som er kvalifisert iht nasjonale krav (NRYF) til det nivået det skal ris finale i Horze Jumping Cup, 
årets gjeldende AEG-statutter, samt de generelle kriteriene under punkt 3.1 Generelt i dette dokumentet, vil bli 
nominert til uttaksstevner på minimum distriktsnivå (D-stevne), samt LSRK Klubbmesterskap. Styret vil i god tid 

http://hestefrelst.no/
http://www.hestefrelst.no/
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annonsere hvilke stevner dette blir. De nominerte som erverver seg best resultater (plassering) sammenlagt (iht 
World Cup tabellen) under disse stevnene, vil bli tildelt en deltakerplass i Horze Jumping Cup. Poeng fra L/ E-
stevner ganges med 1,5. Ved lik poengsum vil helhetskriterier jmf punkt 3.2 benyttes. 
 

3.6 AEG PONNI CUP 

De ekvipasjene som er kvalifisert iht nasjonale krav (NRYF) til det nivået det skal ris finale i AEG Ponni Cup, årets 
gjeldende AEG-statutter, samt de generelle kriteriene under punkt 3.1 Generelt i dette dokumentet, vil bli 
nominert til uttaksstevner på minimum distriktsnivå (D-stevne), samt LSRK Klubbmesterskap. Styret vil i god tid 
annonsere hvilke stevner dette blir. De nominerte som erverver seg best resultater (plassering) sammenlagt (iht 
World Cup tabellen) under disse stevnene, vil bli tildelt en deltakerplass i AEG Ponni Cup. Poeng fra L/ E-stevner 
ganges med 1,5. Ved lik poengsum vil helhetskriterier jmf punkt 3.2 benyttes. 
Får LSRK tildelt to plasser, ønsker Styret å fordele disse på hhv Ponni kategori 1 og Ponni kategori 2. 

3.7 CSI-AMATØR CUP (BRONSE, SØLV, GULL) 

Styret i LSRK ønsker størst mulig bredde ift nivå i vår representasjon av ekvipasjer til AEG. Det antall plasser 
klubben får tildelt i CSI-Amatør, basert på resultatet fra AEG Promotion Cup (billettkjøp), tilstrebes fordelt på de 
tre klassenivåene (Bronse, Sølv og Gull). I de siste årene er LSRK tildelt tre plasser i CSI-Amatør, og det har vært 
enkelt å fordele en plass pr klassenivå. Får klubben tildelt en mer (maks) eller færre plasser, vil Styret i LSRK 
vurdere hvilke nivåklasser vi ønsker å benytte, basert på nivå og sportslige resultater til aktuelle LSRK ekvipasjer. 
 
Det er viktig at rytteren (ekvipasjen) melder seg på i den klassen og på det nivået, som ekvipasjen har stabilisert 

seg på i løpet av inneværende år. Det vil av Styret bli oppfattet som utklassing (overklassifisering) om erfarne 

ekvipasjer på høyere nivå, melder sin interesse for lavere klasser, for øke sin sjanse til å få tildelt en deltakerplass 

til AEG. Styret vil gjøre en vurdering av også dette, når de gjør analysen pr ekvipasje basert på årets resultater. 

De ekvipasjene som er kvalifisert iht nasjonale (NRYF) og internasjonale (FEI) krav til det nivået det skal ris finale 
i de forskjellige nivåklassene i AEG CSI-Amatør Cup, årets gjeldende AEG-statutter, samt de generelle kriteriene 
under punkt 3.1 Generelt i dette dokumentet, vil bli nominert til uttaksstevner på minimum distriktsnivå (D-
stevne), samt LSRK Klubbmesterskap. Styret vil i god tid annonsere hvilke stevner dette blir. De nominerte som 
erverver seg best resultater (plassering) sammenlagt (iht World Cup tabellen) under disse stevnene, vil bli tildelt 
en deltakerplass i AEG CSI-Amatør Cup. Poeng fra L/ E-stevner ganges med 1,5. Ved lik poengsum vil 
helhetskriterier jmf punkt 3.2 benyttes. 
 

 

På vegne av styret 

Trond Erik Olafsen 

Leder LSRK 
 

 


