UTTAKSKRITERIER
Lagkonkurranser i dressur

Følgende kriterier gjelder for uttak til å representere Ellingsrud Rytterklubb i lagkonkurranser
i dressur. Kriteriene gjelder både for hest og ponni, og primært for NM for klubblag, men skal
også etterstrebes ved følgende andre konkurranseformer:
-

NM for klubblag

-

Innendørs NM/Hallmesterskap for klubblag (KR I §151)

-

Kretsmesterskap for lag

Ekvipasjene må være kvalifisert i henhold til KR og gjeldende statutter for konkurransen,
herunder spesielt følgende regler:
-

KR I §130 regulerer bl.a representasjonsklubb

-

KR I §150 regulerer minstekrav til kvalifiserende resultat

-

KR IV §472 regulerer krav til NM for lag, herunder kvalifiserende resultat

Utover disse minstekriteriene vil klubben legge følgende føringer for uttak til lag:
-

Resultater fra utendørsstevner samme sesong teller ved uttak

-

For NM gjelder resultater fra L-stevner og høyere. For KM gjelder D-stevner og
høyere

Ellingsrud Rytterklubbs styre oppnevner en uttakskomite for alle lagkonkurranser, og
utnevner også lagleder. I god tid før påmeldingsfristen til konkurransen skal uttakskomiteen
informere medlemmene om søknadskriterier og frister for å melde interesse. Dette skjer via
klubbens hjemmeside, sosiale medier og e-post.
De interesserte skal sende mail til Ellingsrud Rytterklubb med følgende innhold:
- Hvilken hest(er) de ønsker å starte med.
- Hvilken klasse de ønsker å ri.
- Resultater som er oppnådd de siste 12 kalendermåneder,
- Kvalifiserende resultat. Dersom ekvipasjen ikke er kvalifisert ved søknadsfristens
utløp, skal plan for å oppnå dette legges frem.
Førstelaget skal alltid inneha de ekvipasjene som har periodens beste resultater. Dette regnes
ut ved å beregne gjennomsnittlig prosentpoeng ut fra oppnådde resultater i
kvalifiseringsgrunnlaget (utendørssesongen).

Ved stor interesse kan klubben melde på to eller flere lag dersom dette er i klubbens interesse,
og det er åpning for dette på stevnet. Videre fordeling av lagene utføres etter skjønn fra
uttakskomiteen.
Det skal alltid navngis reserveekvipasjer for førstelaget ved offentliggjøring av lagene, og
disse skal oppgis i en prioritert rekkefølge. Reservene kan fordeles på de resterende lagene.
Uttakskomiteen omfordeler ekvipasjene på lagene dersom en reserve «rykker opp».
Uttakskomiteen tilstreber å informere rytterne først. Deretter offentliggjøres laguttaket
gjennom klubbens informasjonskanaler.
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