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Informasjon til arrangør av L- og E- stevner 2021 
 
Stevneinvitasjon: Stevneinvitasjoner for L- og E- skal være lagt inn i NRYFstevne senest 3 måneder før 
stevnet skal arrangeres.  Invitasjon for mesterskap skal legges inn i NRYFstevne senest 6 måneder før 
stevnet.  Dette gir ryttere/foreldre anledning til å planlegge sesongen mye tidligere. 
Arrangør må også beregne litt tid på selve godkjenningsprosessen.  
 
Ta kontakt med undertegnede før stevneinvitasjonen skrives for å sjekke om det er spesielle 
klasser osv som bør være med på aktuelt stevne.  
 
Epost: Siri Evjen siri.evjen@rytter.no eller siri@sevenseas.no 
 
Dette er spesielt viktig på cup stevner og på E-stevner.  Banebygger bør også kontaktes før 
invitasjonen lages slik at denne får komme med innspill. E post adressen til disse ligger på 
terminlisten for teknisk personell 
 
Arrangøren bør gå igjennom klassetilbudet i stevneinvitasjonen flere ganger før denne lastes opp i 
NRYFstevne. 

- sjekke antall klasser – kunne det vært redusert? Har vi behov for klasser for egne ryttere.   
- Pengepremier og startavgifter – Du finner oversikt over hva som aksepteres av startavgift og 

pengepremie på www.rytter.no.  Premiene kan selvfølgelig være høyere og startavgiftene 
lavere enn det som er oppgitt. 

- Gavepremier – i ponniklasser bør det gis gavepremier som er tilpasset barn.  
- Gavekort og pengepremier er å foretrekke.  Husk at laveste premie skal ha verdi som det 

dobbelte av startavgiften. 
 
Dersom arrangør av et L-stevne har behov for å endre noe på en stevneinvitasjon så må Siri kontaktes 
slik at endring kan bli godkjent.   
 
Teknisk personell: Husk å sende stevneinvitasjonen eller link til denne til alt teknisk personell så snart 
invitasjonen er godkjent.  Informasjon om hvilket teknisk personell som er satt opp finnes på 
www.rytter.no under linken teknisk personell.  Tidlig informasjon til teknisk personell fører også til 
billigere reiseutgifter for arrangør. 
 
Dersom dere ønsker å endre noe på teknisk personell på et stevne så må dette taes opp med leder 
for dommer-, steward-, eller banebygger-komiteen.  Arrangør kan ikke bytte teknisk personell uten at 
dette er avtalt med de ulike komiteene. Kontaktinformasjon til komiteene finner dere på 
www.rytter.no under teknisk personell 
 
Feil og stildommere: Husk å tilrettelegg for feil og stildommere både med hensyn til sitteplass, 
kalkulator og uttegnere.  På cupstevner må det avsettes plass til to feil og stildommere. 
 
Cuper: Arrangører som får tildelt cuper må gjøre mer ut av stevnet enn de kanskje ville gjort om det 
var et stevne uten cuper. Dette er et krav. 
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Stevner med cuper skal ha en ordentlig ramme og arrangør skal forsøke å lage en sosial 
sammenkomst for ryttere og foreldre. Banen skal være pyntet med blomster og hindermateriell skal 
være nymalt og nyvasket. Når en arrangør blir tildelt cuper / uttak så fører dette automatisk til flere 
deltakere og man skal gjøre litt ekstra ut av stevnet. 
Tilsvarende gjelder også for mesterskap. 
 
Ryttermelding: Skal legge ut på nettet senest mandag før stevnet.  Dette for at de som kommer 
langveisfra skal ha mulighet til å få all informasjon med seg.  Det skal også legges ut oversikt over 
ekvipasjer/oppstalling/strøm, disse skal oppdateres etter hvert som det skjer endringer.  Da har alle 
mulighet for å sjekke at anmeldelsen er i orden. All informasjon kan legges på NRYFstevne/Equipe 
men det bør også være link på arrangørens hjemmeside som viser hvor man finner de ulike listene. 
 
Foreløpige startlister (for første dag) skal også legges på nett et par dager før stevnestart. 
 
Resultatlister skal legges ut etter hver klasse.  Det er da greit at det legges inn en link på klubbens 
hjemmeside slik at media og andre interesserte får informasjon om hvor dette finnes.   
 
Arrangørene må også sørge for at alt er klart før stevnet.  Boksene skal være klare dagen før stevnet 
tar til.  Dersom man av erfaring har problem med dette så er det mulig å sette et tidspunkt på 
stevneinvitasjonen for når boksene kan taes i bruk. 
Strøm til lastebilene må også være klart til bruk dagen før stevnet starter. 
På grunn av det store antall biler som kommer så bør arrangør ha parkeringsansvarlig til stede hele 
tiden slik at man får parkert bilene på en ordentlig måte.  Husk at det kan komme pålegg fra lokalt 
brannvesen om hvordan parkeringen skal foregå. 
 
NRYF har også i år fått mange klager fra både ryttere og foreldre om bråk og festing på 
stevneplassene.  Arrangør bør informere om tidspunkt for når det skal være ro på stevneplassen (for 
eksempel kl. 23).  Det er positivt at det er sosialt på stevneplassene, men det er viktig at dette ikke får 
ut over rytterne/deltakerne.  Idretten skal være i fokus. 
Arrangøren bør vurdere å ha en nattevakt (myndig foresatt) som sørger for at det er ro på 
stevneplassen på kvelden og natten.  Denne bø samtidig brukes til å sjekke staller på natten. 
 
Alkohol skal ikke nytes av utøver, ansvarlig person, trener, teknisk personell eller arrangør så lenge 
stevnet pågår. 
 
 
Med vennlig hilsen / kind regards 

Siri Evjen 
Sportskoordinator sprang / Sports coordinator jumping 
// Mob: +47 908 68 300 // E-mail: siri.evjen@rytter.no  
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