
Hedmark Rytterkrets 
E-mail: hedmark.krets@rytter.no 

 
                     

STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP 

 I DRESSUR INDIVIDUELT FOR HEDMARK RYTTERKRETS 

 

GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET  

KM gjennomføres iht KR I §153 Mesterskapene skal arrangeres hvert år innen utgangen av 

september, utendørs i forbindelse med D-stevne.  KM -klassene prioriteres ved stor pågang. 

KVALIFISERING  

Se generelle bestemmelser for kretsmesterskap (KR I § 153) 
Mesterskapene er lukket for ekvipasjer som har ridd til over 64 % to nivå over gjeldende 

klasse. Med unntak for seniormesterskapene som er åpne for alle som er kvalifisert. 

Rytter/ansvarlig person er selv ansvarlig for riktig kvalifisering/overkvalifisering. 

Kvalifisering/overkvalifisering gjelder for resultater de siste to år og fram til 

påmeldingsfristen for stevnet der KM inngår. Unntak for senior, mesterskapet er åpent for 

alle. 

 

DOMMERE 

Det skal være minst 2 dommere i mesterskapsklassene. Overdommer kan inngå i 

dommerpanelet. Dommerne skal være autorisert for den aktuelle klasse iht KR I Tillegg 5.4.  

DDA kan ikke dømme mesterskapsklasser.  Overdommer skal minst ha høyeste autorisasjon 

iht mesterskapets klasser.  Arrangøren bør bestrebe seg på å bruke dommere utenfor egen 

krets. 

INDIVIDUELLE MESTERSKAP  

Det arrangeres følgende individuelle mesterskap:  

KM - D er åpent for alle  
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KM – D - UR er åpent for junior og unge ryttere 

KM - D – J er åpent for juniorer 

KM - D – P er åpent for ponniekvipasjer  

KM-D-UR og KM-D-J slås sammen til KM – D - J/UR ved færre enn 3 startende i den ene 

eller begge mesterskapene. Klassenivå vil da være det annonserte nivå for KM – D – UR. 

Mesterskapene går over to avdelinger og andre avdeling er kun åpen for mesterskapsdeltakere 

PREMIERING  

Se generelle bestemmelser for kretsmesterskap (KR I § 153 og § 154).  

Arrangøren er ansvarlig for alle klassepremieringer – gjelder for begge avd. i alle 

mesterskapene.  Rytterkretsen er ansvarlig for premiering av mesterskapene med sløyfer, 

medaljer og gavepremier. 

TILDELING AV KM 

Styrevedtak fra kretsen: Se HERK sin nettside på rytter.no 

KLASSENIVÅ 

Klassenivåene vil være følgende i 2022: 

KM D         1.avd.   LA         2.avd. MC (Ved et eventuelt nytt MC program på 20x60 

legges begge avd. for senior i MC) 

KM D UR 1.avd.   LA         2.avd.  LA 

KM D J      1.avd.   LA         2.avd. LA  

KM D P      1.avd.   LB         2.avd. LB 

 

1. OG 2. AVD SKAL GÅ I FORSKJELLIGE PROGRAM I ALLE MESTERSKAP 

RESULTATBEREGNING 
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Vinner er den som har høyest sammenlagt prosentresultat etter to avdelinger. Dersom det er 

flere ekvipasjer på medaljeplass med samme prosentresultat i sammendraget, vinner den som 

har høyest prosentresultat i andre avdeling. Ved fortsatt lik plassering, er den best som har 

høyest sum på “allment inntrykk” fra 1. + 2.avd. Dersom dette ikke skiller de to beste, skal 

det være om ridning i samme program som i 2.avd. 

KM avgift for 2022 er 100,-kr   

 

Styret Hedmark Rytterkrets 


