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GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET  
Mesterskapet skal arrangeres som et D-stevne utendørs innen utgangen av september, men 

følger så langt det er mulig NRYFs KM helg i sprang, første helgen i september. 

Krestmesterskapet arrangeres iht KR I §153 med de tillegg som går frem av disse statutter. 

 

KVALIFISERING  

Ekvipasjen skal minst ha gjennomført tilsvarende klasse som den aktuelle mesterskapsklasse 

med godkjent resultat på minst D-stevne i løpet av siste kalenderår før inneværende og senest 

før start i 1. avdeling der KM inngår. Rytter/ansvarlig person er ansvarlig for at dette krav er 

innfridd. Unntak for senior, mesterskapet er åpent for alle. 

 

 

INDIVIDUELLE MESTERSKAP  

Det arrangeres følgende individuelle mesterskap: 

KM-SR         er åpent for alle ryttere. 

KM-JR-UR  er åpent for juniorer og ungryttere.  

KM-P              er åpent for ponniryttere, kat. III og II slås sammen, men hopper på sine høyder 

                        Kat. I arrangeres separat. 

 

Mesterskapene er lukket for ekvipasjer som har blitt plassert i klasser som er 20cm 

høyere enn den aktuelle mesterskapsklassen på D-stevner eller høyere.  Det er mulighet 

til å gå opp til høyere aldersnivå, men man starter da på de premisser som klassen er angitt 
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som.  Kvalifisering/overkvalifisering gjelder for resultater oppnådd de to siste år og fram til 

1.avdeling KM. Unntaket er senior mesterskap som er åpent for alle. 

Mesterskapene går over 2 omganger samme dag. 

Mesterskapene er lukket for deltakere som ikke deltar i mesterskapet.  

Det kreves 3 anmeldte og 3 startende i hver mesterskapsklasse. 

Ved likeplassering på medaljeplassene skal plasseringene avgjøres ved omhopping. 

 

KLASSER OG BEDØMMING 2022 
KM-SR 120 cm bed. 261.3.3b åpen for alle alderskategorier. 

KM-JR-UR 110 cm bed 261.3.3b åpen for JR - UR. 

KM-P  LB bed. 261.3.3b åpen for ponniryttere. kat. III og kat. II.  Kat. I konkurrerer 

separat.  

Ved få påmeldte ekvipasjer i de forskjellige kategoriene, kan kategoriene slåes sammen. 

 

PREMIERING 
Kretsen deler ut medaljer, rosetter og gavepremier i mesterskapene.  Gavepremiene blir satt 

opp i forhold til kretsens økonomi. Arrangør er ansvarlig for klassepremieringene 

 

 

TEKNISK PERSONELL.  

Banebygger skal være autorisert min SBB-I, og overdommer skal være autorisert min SD-I. 

Chief steward og dommer iflg. KR-I.  

 

Avgiften for start i KM 2022 er på kr 100,-. 

 

Godkjent Hedmark Rytterkrets 01.01.2022 

 


