Aktivitetscup i Midt Norge 2017
Vi har gleden av å introdusere en aktivitetscup blant medlemmene i Nordlandshest/lyngshest i Midt
Norge. Vi har lagt oss på et nivå der det skal være muligheter for alle å delta på noe og klare å
sanke poeng. Intensjonen er å få med flere på aktiviteter for å vise frem rasen og for å bidra til og
skape et bredt og enda bedre miljø for hesteaktiviteter i Midt Norge.
Cupen vil resultere i følgende premier:
1.plass 1500 kr
2.plass 1000 kr
3.plass 500 kr

Hvordan oppnår man poeng?
Ved start på klubbstevne eller høyere. Ved deltagelse på offisielle utstillinger. Ved start i
ponnitravløp arrangert innunder DNT. Organisert travtrening m/godkjent instruktør og deltagelse
på kretstreninger i kjøring. (andre treninger, rideskolestevner og uoffisielle utstillinger er ikke
tellende.) Blir ekvipasjen eliminert eller trukket under arrangementet vil ikke arrangementet gi
poeng i cupen. Kun gjennomførte/godkjente arrangement vil være gjeldende.
Sprangridning: 1cm = 0,5 poeng. (50cm = 25 poeng) + 10 poeng for høyder inntil 50 cm, 20 poeng
for 60 cm, 30 poeng for 80 cm, 40 poeng for 1m osv.
Dressur: 1% = 0,5 poeng + 10 poeng for LC, 20 poeng for LB, 30 poeng for LA, 40 poeng for MB
osv.
Distanse: 1km = 1 poeng. (30 km = 30 poeng)
Feltritt: Slår sammen poengene fra dressur og sprangridningen og gir 50 poeng for gjennomført
terrengdel.
Galoppløp: 10 poeng for antall startende i løpet ved godkjent løp.
(6 startende hester i løpet = 60 poeng)
Hubertusritt : 30 poeng
Turritt i regi av lokallag eller andre hesteorganisasjoner: 30 poeng
Kjøring:
Dressurkjøring:
1% = 1 poeng

Maratonkjøring:
LC = 30 poeng
LB = 40 poeng
LA = 50 poeng
MB = 60 poeng
VB = 70 poeng

Presisjonskjøring:
LC = 30 poeng
LB = 40 poeng
LA = 50 poeng
MB = 60 poeng
VB = 70 poeng

Deltagelse på kretstreninger i kjøring:
10 poeng per dag man deltar (lørdag + søndg = 20 p.)
Ponnitrav:
10 poeng for antall startende i løpet ved godkjent løp. (6 startende hester i løpet = 60 poeng)
10 poeng for deltagelse pr dag på organisert trening med godkjent instruktør.
10 poeng for deltagelse pr dag på «Til Start»
Skeid/hesteleik:
5 poeng for antall startende i klassen ved godkjent klasse. (7 startende hester i klassen = 35p)
Brukshest:
Straffepoeng + 0,5 poeng pr antall startende i klassen.
Mounted Games:
Oppsamlede poeng + 20 poeng for rekruttklasse, 20 poeng for lett klasse og 40 poeng for vanskelig
klasse
Voltige: Resultatpoeng x 1 for tønneklasser, resultatpoeng x 2 for skritteklasser, resultatpoeng x 3
for galoppklasser.
Offisiell utstilling:
Deltatt = 10 poeng
Kåret = 50 poeng
3 premiert = 50 poeng
2 premiert = 60 poeng
1 premiert = 75 poeng

Det vil koste kr. 200,- for påmelding pr år i cupen. Dette gjelder pr ekvipasje, hvis noen er aktiv
med flere hester må hver enkelt ekvipasje ha egen påmelding.
Antall ekvipasjer og navn på deltageren og hesten(e) oppgis i påmeldingen.
Påmeldingsavgift betales inn til konto: 4333.51.10006

Bevisbyrde:
Deltakeren selv er ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på alle oppnådde poeng.
For å melde deg på cupen, og sende inn resultater (bilde av resultatliste eller link til
resultatliste) sendes en mail til: eva.letnes@gmail.com
NB: Alle mailene skal merkes med «Aktivitetscup» i emnefeltet
Resultatlistene vil oppdateres jevnlig på lokallagets Facebookside
Premieringen for aktivitetscup 2017 vil bli delt ut ved årsmøtet
2018.
Er det spørsmål rundt cupen, ta kontakt med Eva Letnes pr mail eller på PM Facebook
Håper vi får engasjert mange av dere til aktivitet og sport sånn at vi får vist frem den flotte rasen
vår. Det er i tillegg veldig hyggelig å treffe mange nye hestefolk på tvers av raser og i eget miljø.
Lykke til
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