Artic Equestrian Games, AEG Promotion cup:
Gjelder AEG ponni Cup, Horze dressur Cup og Horze jumping Cup.
Klubben kan få tildelt plasser i disse klassene ut fra antall forhåndskjøpte billetter til AEG.
Klubben samler poeng til cupen ved at det kjøpes to klubbpakker til den første helgen disse brukes til
juniortur. Samtidig som de gir poeng i cupen. I tillegg må medlemmer som forhåndskjøper billetter
krysse av for klubben.
Sittende styre foretar uttaket ut i fra følgende kriterier:
Rytteren må ha vært medlem og betalt medlemskontingent for det året hun/han skal ri AEG og hele
året før. Rytteren må ha vært aktiv med å hjelpe til med dugnad/klubbarbeid med minst 20
dugnadspoeng. I tillegg teller resultater fra uttakstevnene:
Når statutter foreligger fra AEG høsten før stevnet, vil styret kunngjøre hvilke D-stevner som vil
gjelde som uttak for ryttere som ønsker å ri Promotion cup. Det tilstrebes å finne stevner så nær
opptil AEG som mulig.
Forutsatt at ikke AEG endrer reglene tilbys følgende klasser:
AEG ponni Cup går i sprang LB og LA, for kat I og II.
Ekvipasjen må være kvalifisert til å ri LA, men rytteren kan ikke ha ridd MA med bedre enn 12 feil.
Horze jumping cup går i sprang 110, 115 og 120
Ekvipasjen må være kvalifisert til å ri klassene, men rytteren kan ikke ha ridd 130 med bedre enn 8
feil
Rytteren må ikke ha fylt 21 år før 1/1 det året de skal ri AEG.
Horze dressur cup går i dressur LA og MB
Rytteren må ha ridd MB til over 50 % på D-stevne, men kan ikke ha ridd MA til over 60 %
Ryttere som tas ut betaler meetingavgift og overnatting selv. Evt. premier fra de innledende rundene
går til rytter, mens premie fra finalene (gavekort fra Horze) tilfaller klubben. Jmf. AEGs regler.
Styret kan velge å påskjønne rytteren med en del av gavekortet.
Det tas forebehold om endring f.eks hvis at AEG endrer reglene.
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