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STATUTTER FOR LAGKONKURRANSE DRESSUR 

FOR HEDMARK RYTTERKRETS 

 

GJENNOMFØRING AV STEVNET  

Lagkonkurransen arrangeres innen utgangen av september og på èn stevnedag dersom det kan 

la seg gjennomføre utfra antall startende. Lagkonkurransen er åpen for klubblag fra Hedmark 

Rytterkrets bestående av ekvipasjer fra samme klubb – både ponniekvipasjer og 

hesteekvipasjer kan delta på samme lag. Hvert lag består av 2-3 ekvipasjer, hvor minst to på ri 

på forskjellig nivå. Hver rytter kan kun starte èn hest/ponni og hver ponni/hest kan bare starte 

èn gang. Hver klubb kan stille med flere lag, men vil begrenses pga maks antall startende pr. 

klasse. Ved en slik pågang skal alle klubber få mulighet til å stille med minst 3 lag. 

KVALIFISERING   

Ekvipasjen skal ha oppnådd minst 50% på aktuelle nivå og  kan ikke ha ridd til mer enn 64% 

på nivået over den klasse man starter, altså man kan ri en klasse under høyeste klasse man har 

ridd til 64%. Kvalifiseringen gjelder på  D- eller L-stevne før påmeldingsfristen til stevnet der 

lagkonkurransen i dressur inngår. 

Rytter/ansvarlig person er selv ansvarlig for kvalifikasjonene og kvalifisering /over-

kvalifisering gjelder for resultater de siste to år. 

DOMMERE 

Det skal være minimum 2 dommere. Overdommer kan inngå i dommerpanelet. Dommerne 

skal være autorisert for den aktuelle klasse i hht KR I Tillegg 5.4.  Overdommer skal minst ha 

høyeste autorisasjon i hht Lagkonkurransens klasser.  Arrangøren bør bestrebe seg på å bruke 

dommere utenfor egen krets. 
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PREMIERING  

Arrangøren er ansvarlig for premiering av klassene. Rytterkretsen premierer de 3 beste lagene 

i Lagkonkurransen med sløyfer og gavepremier. 

TILDELING AV KM 

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

KLASSENIVÅ 

Klassenivå vil være følgende i 2023: 

LC, LB, LA, MC og MB 

 

RESULTATBEREGNING  

Prosentresultatene til de to beste på laget – uavhengig av nivå – summeres, de to ekvipasjene 

som er tellende kan også ha ridd på samme nivå om det er tre ryttere på laget. Vinner er laget 

med høyest samlet prosentresultat. Ved flere lag på samme plassering, vil det laget med høyst 

prosentresultat for sin dårligst tellende ekvipasje være best. Skulle det fortsatt være 

likeplassering, skiller man ved at høyest sum på “allment inntrykk” gjelder – sum av de to 

tellende på laget. 

Poengberegning blir endret jo høyere klasse man rir. De skal da regnes ut slik: 

LC ganges med 1,0% 

LB ganges med 1,02% 

LA ganges med 1,03% 

MC ganges med 1,04% 

MB ganges med 1,05% 

 

Avgift pr. Lag 2022 er 250,-kr 
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