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STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP I KJØRING I NORD-OG SØR-
TRØNDELAG RYTTERKRETS  
  

GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET  
Mesterskapet kan arrangeres innlagt i et annet stevne i september. Individuelt og lag skal gå 
på samme stevne.  KM-klassene kan være åpne for andre deltakere. KM Kjøring rangeres da 
for seg i tillegg til vanlig klassepremiering. Mesterskapet arrangeres annet hvert år av hver 
av kretsene. Første gang i 2014 av STRyK. Mesterskapet arrangeres som en kombinert 
konkurranse i dressur og presisjon (A og B konkurranse), eller som DMP (A,B,C-
konkurranse). KM kjøring arrangeres over 2 eller 3 dager. Mesterskapet arrangeres i 
henhold til KR I, spesielt § 153 og 154, og KR IX.  
 
Startrekkefølgen i B-konkurransen skal være slik at den som leder etter A og/eller A og C 
skal starte sist, den som ligger som nr. 2 skal starte nest sist, osv. Resultatene skal foreligge 
før start i B-konkurransen.  
 

KVALIFISERING  
Se de generelle statutter for Nord-Trøndelag Rytterkrets og Sør-Trøndelag Rytterkrets for 
kvalifisering og KR I § 153.3. Har ekvipasjen startet VA og/eller internasjonale stevner eller 
kjørt til over 65 % i VB i løpet av de 2 siste kalenderår før inneværende år er ekvipasjen 
utestengt fra mesterskapet. Dokumentasjon på kvalifisering skal framvises i sekretariatet før 
stevnestart.  
 

TEKNISK PERSONELL 
Det skal være 1 eller 2 dommere i mesterskapsklassene. Dressurdommer skal være minst 
KDD1, banebygger minst KBB1 og kjøredommer minst KD I iht. til KR I Tillegg 5.10.  
Chief steward og dommer iht. til KR I. 
 

INDIVIDUELLE MESTERSKAP  
Det skal arrangeres følgende mesterskap:  
KM-Kjøring - H    er åpent for hest enspent/par  
KM-Kjøring -P   er åpent for ponni enspent/par 
  
Ved færre enn 3 startende i en av kategoriene skal klassene slåes sammen.  
 

LAGMESTERSKAP  
Det kan arrangeres følgende KM for lag:  
KM-Kjøring-Lag     er åpen for hest og ponni enspent/par 
 
Lagmesterskapene er åpne for klubblag bestående av ekvipasjer fra samme klubb. Hvert lag 
består av 2 til 3 ekvipasjer. Hver klubb kan starte flere lag. Det må delta lag fra minst to 
klubber i henhold til KR I §153.4.  Lagmesterskapet arrangeres på to klassenivå. Minst 1 
ekvipasje fra hvert lag skal starte høyeste lagklasse og minst 1 ekvipasje skal starte laveste 
lagklasse. Det er valgfritt hvilken klasse en eventuelt 3. ekvipasje starter.  




