
Pokalen for 
Årets Junior / U23 rytter – 2009 

 
Kriterier: 

  
Pokalen er opprettet av styret i Barne- og ungdomsgruppa i Sportsklubben Rye i 2009. Det er 
gitt følgende kriterier for utvelgelsen av vinner av "Årets Junior / U23 rytter": 
  
Som en inspirasjons for dyktige rytter i klassene Junior og U23, har styret i Barne- og 
ungdomsgruppa i Sportsklubben Rye bestemt at det skal deles ut en pokal med diplom til en 
rytter som har utmerket seg i løpet av sesongen. 
 
Pokalen skal utdeles ut på høstmøtet. Årstall og vinnerens navn graveres på pokalen.  

• I tillegg til pokal får vinneren et spesielt diplom.  
• Pokalen kan vinnes flere ganger, men i de tilfeller hvor to vurderes forholdsvis likt, 

prioriteres den som ikke har fått pokalen tidligere.  
• Pokalen utdeles til en rytter i klassen Junior eller U23.  
• Pokalen kan deles ut til en rytter fra terreng, landevei eller utfor. 
• Sportslige resultater og sportslig fremgang skal være hovedkriteriene for utvelgelsen 

av kandidaten. Andre faktorer som treningsvilje, humør og holdninger skal også 
vektlegges ved utvelgelsen  

• I forbindelse med utdelingen skal det gis en begrunnelse for tildelingen.  
• Det kan være år hvor det ikke er spesielt kvalifiserte. I så fall deles den ikke ut.  
• Utvelgelsen foretas av styret i Barne- og ungdomsgruppa. 

 
Innstilling: 

Den første rytteren som utnevnes til ”Årets junior / U23 rytter” har vært med i Rye gjennom 
flere år. Vedkommende begynte den gangen det ikke var så mange på treningene, og alle 
kjente hverandre.  
 
Vedkommende satser aktivt, og trener i herdig. Resultatene har vist progresjon gjennom flere 
år, og det viser at skikkelig og målbevisst trening faktisk hjelper. De siste årene har 
vedkommende også selv vært trener i tillegg til aktiv utøver. Det setter vi i barne- og 
ungdomsgruppa stor pris på. 
 
I tillegg til stor treningsiver har vedkommende et godt og smittende humør på treningene. 
 
Vedkommende har tidligere fått Espens vandrepokal. Den gangen ble det blant annet skrevet: 
”Da årets vinner debuterte på treningene ankom han på en liten gul sykkel. Han har opp 
gjennom årene utviklet seg til en syklist med en imponerende teknikk og balanse i terrenget. 
Årets vinner har deltatt på nesten alle fellestreninger i løpet av sesongen, og han har stilt til 
start i alle ritt i Scott Cup. Årets vinner har ikke direkte topplasseringer å slå i bordet med 



enda, men fortsetter han fremgangen og med samme treningsiveren kan det fort ende med 
gode resultat.” 
 
Vedkommende hadde i år sin beste sesong i Nissancup med flere pallplasseringer, og han 
satset også seriøst på Norges cup rundbane.  
 
Det er derfor hyggelig å utnevne Kristoffer Ramstad Røed til årets rytter.  
 
Vi ønsker han lykke til videre, og håper at prisen vil spore til videre iherdig satsing som vil 
bære frukter på sikt selv om han nå entrer den tøffe seniorklassen. 


