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RYTTERSTØTTE og DUGNADSSTØTTE: 
 

All søknad om dugnadspoeng og rytterstøtte skal levers per post i 
postkassen til klubben på Ellingsrud Ridesenter eller personlig til en i 
styret innen fristen. Her gis det ingen dispensasjoner. Vær obs på 
klokkeslettet for innlevering også. Vi gjør oppmerksom på at det ikke gis 
rytterstøtte eller dugnadsstøtte til søknader som ikke er korrekt levert. 
Litt informasjon om ordningen med rytterstøtte: 
Styret vil hvert år budsjettere med en viss sum som skal brukes på rytterstøtte. Alle 

medlemmer som representerer Ellingsrud Rytterklubb kan søke om støtte ved å fylle ut et 
skjema og vedlegge offisielle resultatlister og dugnadskvitteringer. Stevnene skal føres i 

tidsriktig rekkefølge, resultatlistene skal legges i den samme rekkefølgen med den 
aktuelle rytter uthevet. Det gis ikke støtte for stevnedeltagelse som ledd i næring. Det 

beregnes poeng etter nedenstående modell, og pengene fordeles prosentvis etter hvor mange 

poeng den enkelte har fått. Styret fastsetter også en 
nedre grense for utbetaling. 

 
Eksempel: 

Totalt utbetalt i rytterstøtte:  kr 10 000,- 

Minste beløp:                        kr 100,- 
 

Søknadsfrist: 1.november desember hvert år. 
Nb: Rytterstøtteåret går fra 1.nov til 1.nov. 1.des til 1.des hvert år. 
 

Beregningsmodell rytterstøtte gjeldende f.o.m. 20072010: 

 
Rytterstøtten skal ha til formål å: 

 premiere bredden av klubbens aktiviteter. 

 premiere dugnadsinnsats og frivillig arbeid. 

 

Dette gjøres ved å  
 premiere deltagelse på stevner etter følgende inndeling: 

Stevnekategori: 

Distrikts, Drive-in og Utvidet Klubbstevne     5p 

Lands og Elitestevne 10p 

Internasjonale Stevner    20p 

 

 Det gis poeng per klasse man deltar i.  

 Ved feltritt ganges det med 3. 

 Det gis ikke støtte for lagkonkurranser ol der klubben betaler avgiften. 
 

Rytter    Poeng Prosent Beregnet støtte 

1 72 42%     4 200,- 

2 45 26%     2 600,- 

3 42 24%     2 400,- 

4 13 8%        800,- 

Totalt 172 100%   10 000,- 
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Tilleggspoeng: 

Ved deltagelse i mesterskap i Norge, dvs KM, NM eller Breeders finale:+ 10p i tillegg. 
Ved deltagelse i Nordisk: +20p 

                          EM:         +20p               
                          VM          +20p 

Er dette snakk om unghestmesterskap el deles tilleggspoengene med 2. 

 
Eksempel: 

Rytter deltar i NM som består av tre klasser. 
3x 10p (da dette er et elitestevne) + 10 tilleggspoeng for NM = 40 p. 

     

 

 

 

 beregne kilometergodtgjørelse: 

For dem som reiser mer enn 200 km til sammen (tur/retur) i forbindelse med et stevne, vil det 
bli lagt til for hver påbegynte 10km over 200 km. Det regnes strake veien, ikke omveier.  

 

 premiere deltagelse på dugnader etter følgende inndeling: 

 

Stevneleder D-stevne    40 p pr stevnedag 

Stevneleder L- og E- stevne   40 p pr stevnedag 

Stevneleder NM 40 p pr stevnedag 

Deltagelse på dugnad i klubbens regi     1 p pr time 

Teknisk personell     3 p pr time 

Merknad stevneledere Det kan føres timer 

for jobbing som 

stevneleder før og 
etter stevnet, men ikke 

på stevnedagene. 
Stevnedagene 

premieres som nevnt 

over med 40 p pr 
stevnedag 

 
Med dugnad menes frivillig arbeid med/på arrangementer i klubbens regi (dvs at vanlig 

dugnadsarbeid og å hjelpe til på stevner regnes som dugnad) 

 
For å få poeng for dugnadsinnsats, er stevneleder ansvarlig for at det blir kvittert for 

dugnadstimer. Funksjonæren har likevel selv et ansvar for å påse at slik kvittering blir gitt. 
Det blir ikke gitt dugnadspoeng hvis det ikke er stevneleders originale underskrift på 

dugnadspoengene. 

 

 medlemmer i styret: 
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Medlemmer i styret får årlig 120 dugnadspoeng (10poeng pr måned). 

Kioskansvarlig for 120 dugnadspoeng (10 poeng pr måned). 
 

Dugnadskvitteringen legges ved søknaden om rytterstøtte, som skal være klubben i hende 

innen den 1. november hvert år. 
 

 Sperregrense: 

For å ha rett på rytterstøtte og dugnadspoeng forutsettes det at 

medlemmet eller dennes familie har opparbeidet seg minst 20 

dugnadspoeng. Har man mindre enn 20 dugnadspoeng, gis det ikke 
rytterstøtte eller dugnadsstøtte.  
 

 

CHAMPIONAT: 
Det deles hvert år ut et championat til beste ekvipasje i hver gren basert på stevnepoengene i 

de innsendte rytterstøtteskjemaene. Skriv P for plassering, S for seier. 
 

Stevnepoeng 
 

 

x 1 for lette klasser    
                  

X 1 for deltagelse 
 

X 2 for middels klasser 

 

X 2 for plassering (innenfor ¼) 

X 3 for vanskelige klasser     og  

       for Ponnirytter/JR/YR i klasse på 
nivå med vedkommendes NM-klasse 

X 3 for seier 

Ex: Man blir plassert i en middels klasse på et elitestevne. 

      10 stevnepoeng x 2 for middels x 2 for plassering. 10x2x2=40 championatspoeng. 


