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  STATUTTER FOR HALLMESTERSKAP I DRESSUR  

 

 § I - HENSIKT OG GENERELLE PRINSIPPER 

1. Hallmesterskapene har til hensikt å gi et konkurransetilbud på mesterskaps nivå til 

rekrutteringsryttere, samt å stimulere til trening og konkurranser i vinterhalvåret. 

 2. Det arrangeres Hallmesterskap i dressur for ponni og hest. 

 3. Mesterskapet arrangeres som D-stevne og avholdes innen utgangen av mars måned. 

Kretsstyret bestemmer innen 1.desember hvert år, hvilken klubb som skal tildeles 

mesterskapet neste år. 

4. Det kreves 3 anmeldte og 3 startende i hver mesterskaps klasse. 

§ II - REGLEMENT 

1. Hallmesterskapet arrangeres etter KR med de tillegg som kommer frem av disse statutter.  

 § III - DELTAGELSE 

1. Hallmesterskapene er åpne for ryttere tilhørende klubber i Hedmark Rytterkrets. Klassen 

vil for øvrig være åpen for alle, slik den fremstilles i proposisjonene. 

 2. Ekvipasjen skal minst ha gjennomført tilsvarende klasse som den aktuelle mesterskaps-

klassen med godkjent resultat – minst 50% - på minst D-stevne i løpet av de to siste 

kalenderår og senest før påmeldingsfristen til stevnet der HM er innlagt.  

 3. Mesterskapsklassene er lukket for ekvipasjer som to eller flere ganger har ridd til 64% eller 

høyere i en klasse på nivå over gjeldende klasse på D-stevne eller høyere.  Hver ekvipasje kan 

kun starte i èn mesterskaps klasse/ett nivå, og rytter kan kun ha en start i hver mesterskaps-

klasse. Ekvipasjen kan velge å ri på nivå høyere enn aldersnivå. Overkvalifisering gjelder 
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resultater før påmeldingsfristen og to år tilbake. Unntak for senior, mesterskapet er åpent for 

alle. 

 

 § IV - PREMIERING 

1. Det deles ut 3 medaljer, rosetter og eventuelle gavepremier av rytterkretsen. Ved kun 3 

startende deles det kun ut gull- og sølvmedalje. Gavepremiene fra Rytterkretsen vil bli vurdert 

hvert år, avhengig av kretsens økonomi. Det er vanlig premiering fra arrangørklubb i 

klassene. 

 § V – DOMMERE OG TEKNISK PERSONELL 

1. Det skal være minst to dommere i mesterskapsklassene og ellers teknisk personell i henhold 

til KR. 

§ VI NIVÅ  

Mesterskapsnivåene skal fastsettes av Kretsstyret og gjøres kjent innen utgangen av desember 

året før mesterskapet avvikles. 

Nivå 2022 vil være:  

 Ponni LC/LB  

Jr./Ur.  LB/LA 

Senior MC/MB 

For 2022 er det valgfritt hvilken klasse man starter i HM ut fra ovenstående oversikt. Det er 

resultatet i prosent – omregnet fra poeng – uavhengig av hvilken klasse man har startet som 

gir resultatrekkefølgene i mesterskapet. 

 

Avgiften for HM 2023 er 100,-kr 

             


