
 
 

 

AKTIVITETSCUP 

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST 2020 

 

 

Vi har gleden av å invitere til aktivitetscup for alle medlemmer i lokallagene til 

Landslaget for nordlandshest/lyngshest. Oppbyggingen av cupen er stort sett kopiert 

fra nordlandshest/lyngshest Midt-Norge sin aktivitetscup. Vi håper dette vil bidra til 

at mange ønsker å bruke sine nordlandshester/lyngshester i organiserte aktiviteter. 

Cupen arrangeres av Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest i samarbeid med 

Landslaget for nordlandshest/lyngshest. 

 

Premier:  

1.plass 10.000 kr  

2.plass 7.500 kr  

3.plass 5.000 kr  

10 Gavepremier verdi ca. 1 500 kr trekkes blant deltakerne 

 

Deltakersløyfe til alle. 

 

 

PÅMELDING 

Påmeldingsavgift kr. 300,- per ekvipasje.  

Påmelding og betaling gjøres på:  

https://www.deltager.no/aktivitetscup_2020_01012020 

Ved påmelding/betaling innen 30.April vil aktiviteter fra og med 01.01.2020 være 

tellende. Ved innbetaling senere vil deltagelsen gjelde fra betalingstidspunktet.  

Det vil si at resultater som kommer inn før innbetaling har skjedd er ikke gyldige. 

 

Bevisbyrde:  

Deltakeren selv er ansvarlig for å sende inn dokumentasjon på alle oppnådde poeng. 

For konkurranser/utstillinger: Bilde av resultatliste, gjerne med ditt navn markert. 

For treninger/arrangement uten resultatlister: Deltakerliste eller lignende, attestert av 

arrangør. 

Resultater sendes en mail til: leder@nsnl.no  

NB: Alle mailer skal merkes med «Aktivitetscup 2019» i emnefeltet  

 

Premieringen for aktivitetscup 2020 vil bli delt ut ved Landsmøtet 2021.  

Er det spørsmål rundt cupen, ta kontakt med sekretariatet på leder@nsnl.no  

 

Lykke til! 

 

 

Poengberegning på de påfølgende sidene. 
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Grunnpoeng: 

Man får poeng for hver aktivitet man deltar på i hver av de 9 aktivitetsgruppene. Hva 

slags aktivitet/arrangement som gir poeng er spesifisert i teksten for hver enkelt 

gruppe.  

Kun gjennomførte arrangement vil være gjeldende.  

Maksimalt antall klasser per dag: 2 

 

Grenbonus: 

For ekstra høye prestasjoner vil man får bonus som angitt i teksten for 

grener/aktivitetsgrupper. Man kan bare få én bonus per gren per år. Eksempel: Du rir 

klasser i MC i dressur og mer, samt deltar på NM – da får du 150 grenbonuspoeng. 

NM regnes som grenens NM, ikke NM for nordlandshest/lyngshest. 

 

Allsidighetsbonus: 

Dersom man har deltatt på aktiviteter fra flere aktivitetsgrupper vil man få 

allsidighetsbonus. Man kan bare få én allsidighetsbonus pr år 

 

2 grupper – 150 poeng 

3 grupper – 200 poeng 

4 grupper – 300 poeng 

5 grupper – 350 poeng 

6 grupper – 400 poeng 

7 grupper – 500 poeng 

8 grupper – 600 poeng 

9 grupper – 700 poeng 

 

 

Koeffisient for alder 

Unge hester har gjerne begrenset mulighet til å delta på aktiviteter, og får derfor 

ganget sin poengsum etter følgende nøkkel: 

 

1 åring: x 4 

2 åring: x 3 

3 åring: x 2 

4 åring: x 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktivitetsgruppe 1 – Ridesport  

Konkurranser: Resultat på alle godkjente stevner fra klubbnivå og opp poeng 

(eliminering, strykning osv. i klasser gir ikke poeng).  

Rekruteringsklasser som Pay’n jump/Pay’n ride arrangert av rideklubb eller godkjent 

rideskole gir poeng. Maksimalt 2 klasser om dag godkjennes) 

 

SPRANG 

Alle klasser: 50 poeng per klasse 

 

Grenbonus:  Klasse 80cm eller høye: 50 poeng 

  Klasse 100cm eller høyere: 100 poeng 

 

DRESSUR 

Alle klasser fra Ryttertestklasser LD:0 og opp: 50 poeng per klasse. 

Online-konkurranser som "Dressage Anywhere" og "HayGrazer E-riders": 50 poeng 

 

Grenbonus:  Klasse LB eller høyere: 50 poeng 

  Klasse MC eller høyere: 100 poeng 

 

FELTRITT 

Alle klasser fra Knøttecup opp: 150 poeng per klasse 

 

Grenbonus:  Klasse 80cm eller høyere: 50 poeng 

  Klasse 100cm eller høyere: 100 poeng 

 

DISTANSE 

Alle klasser fra LD/indianercup og opp: 50 poeng per klasse 

 

Grenbonus:  Klasse LB eller høyere: 50 poeng 

  Klasse middels eller høyere: 100 poeng 

 

MOUNTED GAMES 

Alle klasser fra minigames og opp gir 50 poeng per klasse 

 

 

Treninger/spesielle stevner: Deltakelse på enkelte treninger/stevner gir poeng som 

følger (gjelder for alle grener i gruppen) 

 

Kretstrening: 25 per dag 

Nasjonal satsningsgruppe/landslag/elitegruppe: 50 poeng per dag 

 

Grenbonus: 

Deltakelse i NM: 150 poeng 

Deltakelse internasjonalt mesterskap: 200 poeng 

Deltakelse på stevne i utlandet (gjelder ikke online-konkurranser): 100 poeng 

 

 

 

 

 



 
 

Aktivitetsgruppe 2 – Kjøresport  

Konkurranser: Her gir start i på alle godkjente stevner fra klubbnivå og opp poeng.  

 

PRESISJONSKJØRINGS/DRESSURKJØRING/MARATON 

Alle klasser fra miniklasse og opp: 75 poeng per klasse 

 

Ved deltakelse i kombinert konkurranse summeres poeng fra delkonkurransene, f. eks 

gjennomført DMP gir 225 poeng 

 

Grenbonus:  Klasse LB eller høyere: 50 poeng 

  Klasse Middels eller høyere: 100 poeng 

  Deltakelse i NM: 150 poeng 

  Deltakelse internasjonalt mesterskap: 200 poeng 

 

Treninger: Deltakelse på enkelte treninger gir poeng som følger 

 

Kretstrening: 40 poeng pr dag 

Nasjonal satsningsgruppe: 75 poeng pr dag 

 

 

Aktivitetsgruppe 3 – Trav/Monté/Galopp 

Konkurranser: Start i alle løp arrangert i DNT, eller tilsvarende forbund i utlandet 

gir poeng. 

 

TRAV 

Alle løp gir 75 poeng per løp. 

 

Grenbonus:  Start i ponniløp under totoløp: 50 poeng 

  Start i ponniløp under V65/ V75 løp: 100 poeng 

 

GALOPP/MONTÉ 

Alle løp gir 50 poeng per løp. 

 

Grenbonus:  Start i løp under totoløp: 50 poeng 

  Start i løp under V65/ V75: 100 poeng 

 

 

Treninger: Deltakelse på enkelte treninger/løp samt rekorder i trav gir poeng som 

følger: 

 

Lokaltrening med godkjent instruktør: 20 poeng per dag 

Deltakelse i NM: 150 poeng 

Banerekord: 50 poeng  

Norgesrekord: 150 poeng  

 

 

 

 

 

 



 
 

Aktivitetsgruppe 4 – Skeid  

Konkurranser: Her gir start i organiserte konkurranser som er meldt inn i 

terminlisten på www.hesteskeid.no poeng.  

 

50 poeng per klasse 

 

 

Aktivitetsgruppe 5 – Hestelek/ Agility /Trec 

Konkurranser: Her gir start i organiserte konkurranser poeng.  

 

50 poeng per klasse 

 

 

Aktivitetsgruppe 6 – Brukshestkonkuranse 

Konkurranser: Her gir start i organiserte konkurranser poeng, i kjøring, ridning og 

skogshest.  

 

50 poeng per klasse 

 

Deltakelse i NM: 150 poeng 

 

 

Aktivitetsgruppe 7  – Hubertusritt/Jaktritt/Turritt  

Her gis poeng for ritt i regi av lokallag eller andre organisasjoner.  

 

50 poeng per ritt 

 

 

Aktivitetsgruppe 8  – Unghestkurs 

Her gis poeng for deltakelse på FOKUS unghestkurs eller «Til start» 

 

50 poeng pr dag 

 

Aktivitetsgruppe 9  – Utstilling  

Her gis poeng for deltakelse ved offisielle og uoffisielle utstillinger.  

 

Offisielle:  

Deltatt: 50 poeng 

Gjennomført bruksprøve(r): 50 poeng per prøve 

 

Uoffisielle/dyrskue: 

Deltatt: 20 poeng 

Gjennomført bruksprøve(r): 20 poeng per prøve 

 

http://www.hesteskeid.no/

