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1. Redegjøring for gjennomgang av reglement.  

Sportsutvalget Voltige har behandlet ulike ønsker av §791 – Norgesmesterskapet Voltige i sitt 
reglement.  
 
Dette er slik det er skrevet i dag.  

KR VII § 791 – Norgesmesterskap i voltige 
1. Det arrangeres følgende Norgesmesterskap i voltige: 
a) NM-V individuelt. Åpent for både mannlige og kvinnelige voltigører. 
b) NM-V-Tropp 
c) Det skal arrangeres separate mesterskap for children, junior og senior dersom det er minst 4 
deltakere i hver aldersgruppe. 
 
De ulike forslagene lyder følgende:  
Forslag 1 

§ 791 – Norgesmesterskap i voltige  

1. Det arrangeres følgende Norgesmesterskap i voltige: 

a) NM-V individuelt. Åpent for både mannlige og kvinnelige voltigører. 

b) NM-V-Tropp 

c) Det skal arrangeres separate mesterskap for children, junior og senior dersom det er minst 4 

deltakere i hver aldersgruppe. Dersom det er for få startende i en klasse skal man slå sammen 

klassene. Utøverene konkurrerer da det programmet de skal ut i fra aldersbestemmelsene selv 

om klassene er slått sammen. 

Forslag 2:  
 

§ 791 – Norgesmesterskap i voltige  
1. Det arrangeres følgende Norgesmesterskap i voltige:  

a) NM-V individuelt. Åpent for både mannlige og kvinnelige voltigører.  

b) NM-V-Tropp. Det må være minst 2 deltagende tropper. 

c) Det skal arrangeres separate mesterskap for children, junior og senior dersom det er minst 4 3 2 deltakere 

i hver aldersgruppe.  
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d) Ved færre påmeldte enn 2 i en NM klasse, faller pengepremie bort, men mesterskapstittel og medaljer 

deles ut.  

 

Det innhentes uavhengige kommentarer av Teknisk komite reglement og følgende forslag sendes inn til 

TKR etter ny gjennomgang:  

 

 

§ 790 – Generelt  
Det henvises til bestemmelsene i KR I Kap 5.  

§ 791 – Norgesmesterskap i voltige  
1. Det arrangeres følgende Norgesmesterskap i voltige:  

a) NM-V individuelt. Åpent for både mannlige og kvinnelige voltigører.  

b) NM-V-Tropp - Det må være minst 3 deltagende tropper fra forskjellige representasjonsklubber.  

c) Det arrangeres separate mesterskap for children, junior og senior dersom det er minst 3 påmeldte i hver 

aldersgruppe. Dersom det er for få startende i ett mesterskap, skal man slå sammen til ett mesterskap, der 

utøverne konkurrerer i det programmet de skal ut ifra aldersbestemmelsene.  

d) De kan slåes sammen i følgende prioritering: 

• Children + Junior  

• Junior + Senior  

• Ved tilfeller der to mesterskap har for få påmeldte: alle mesterskapene slåes sammen til ett mesterskap 

der utøverne konkurrerer i det programmet de skal ut ifra aldersbestemmelsene.  

e) Alle medaljører må oppnå minst 5,0 (CH) 5,5(J/SN) i sluttpoeng. 

f) Alle hestene i NM-klassen må gjennom obligatorisk veterinærbesiktning på tilsvarende underlag som 

konkurransen holdes på i løpet av de siste 24 timene før første klasse av mesterskapet. Direkte etter 

veterinærbesiktningen skal konkurransevolten være åpen for å skritte NM-hestene.  

 

 


