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STATUTTER FOR LAGKONKURRANSE SPRANG 

FOR HEDMARK RYTTERKRETS 

 

GJENNOMFØRING AV STEVNET  

Lagkonkuransen 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 hesteekvipa-

sjer kan delta på samme lag. Hvert lag består av 2-3 ekvipasjer der minst 2 ekvipasjer må 

starte på hvert sitt 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 start-

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

KVALIFISERING 

Ekvipasjen skal minst ha gjennomført tilsvarende klasse som den aktuelle mesterskapsklassen 

på minst D-stevne i løpet av siste kalenderår før inneværende og senest før påmeldings fristen 

for Lagkonkurransen. 

 

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

kvalifisering gjelder for resultater de siste to år. 

 

TEKNISK PERSONELL 

Banebygger skal være autorisert minimum SBB-I og overdommer skal være autorisert 

minimum SD-I. Chief Steward og dommer ihht KR I. 

 

PREMIERING  

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

i Lagkonkurransen med sløyfer og gavepremier. 

 



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

 

TILDELING AV KM 

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

KLASSENIVÅ 

Klassenivå vil være følgende i 2023: 

Lag konkurransen skal gjennomføres som et D-stevne med åpne klasser for ponni og hest.  

Ponni: LC, LB, LA, MB 

Hest: 70cm, 80cm, 100cm, 110cm, 120cm. 

RESULTATBEREGNING  

Lagkonkurransen: Poeng basert ihht world cup tabellen, ut fra høyeste mulig poeng uav-

hengig av antall startende: 1. Plass gir 20 poeng, 2.plass 18 poeng osv. 

Da det er åpne klasser kan det være startende utenfor lagkonkurransen, disse får også plasse-

rings poeng, men vil ikke telle med i lagkonkurransen.  

Poeng vil bli gitt ekvipasjene etter plassering i de forskjellige klassene og vil være gjeldende 

for poeng i Lagkonkurransen. De høyeste poengene er de som er tellende for laget, laget kan 

derfor stryke den ekvipasjen med lavest poengscore.  

Ved likeplassering vil beste plassering/poengsum fra lagets høyeste klasse være avgjørende. 

Om det er fortsatt likeplasseringer, vil lagenes beste plassering/poengsum i den laveste klas-

sen være avgjørende. 

Avgift pr. Lag 2022 er 250,-kr 

 

Styret Hedmark Rytterkrets  
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