
 
 

  
 

1. april 2021  

STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAP I DRESSUR (INDIVIDUELT OG LAG) 
FOR SØR-TRØNDELAG RYTTERKRETS (STRyK) 
 
  

GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET  
Mesterskapene skal arrangeres under et D- eller L-stevne. I 2021 arrangeres KM» av Bruråk 
hestesportsklubb og finner sted på Bruråk gård 10-12.9, sammen med «Trøndersk 
dressurfæstival». Det skal da arrangeres individuelle kretsmesterskap for ponni, junior/ 
unge ryttere og senior. Det arrangeres i tillegg egne «fæstival-tourer» på ulike nivå, samt 
Bruråk Team Challege. 
 

KVALIFISERING KM 

Ekvipasjen må ha ridd til godkjent resultat i klasse tilsvarende mesterskapets høyeste nivå 
(på D-stevne eller høyere) i løpet av de to siste kalenderår. Resultat må foreligge før start i 
mesterskapets 1. avdeling (KR I § 153.3).  

Dersom ekvipasjen starter mesterskap som går i L-klasser gjelder følgende: 

Kvalifikasjonskravet må være oppnådd to ganger på D-stevne eller høyere. Hest og rytter 
kan ha oppnådd kravet sammen eller hver for seg. Rytter som har oppnådd minst 65% i VA 
minst én gang, er kvalifisert til alle klassenivå med alle hester.  

• For LA:0-LA:5: Minst 58% i LA eller høyere.  
• For MC: Minst 58% i MC eller høyere, eller minst 60% i LA. Ett kvalifiserende resultat 

fra hvert klassenivå teller også.  
• MB: Minst 58% i MB eller høyere.  

Ekvipasjen er overkvalifisert dersom den har oppnådd 65.000% eller mer i klassenivået 
over mesterskapets høyeste nivå.  

DOMMERE  
Det skal være 2 dommere i mesterskapsklassene så langt det lar seg gjøre. Overdommer kan 
inngå i dommerpanelet. Dommerne skal være autorisert for den aktuelle klasse i hht KR I 
Tillegg 5.4. DDA kan ikke dømme mesterskapsklasser.  
Overdommeren skal ha høyeste autorisasjon i hht mesterskapets klasser dersom det lar seg 
gjøre. 
  

INDIVIDUELLE MESTERSKAP  
KM for individuelle utøvere kan bare arrangeres for aldersbestemte kategorier (jf KR I § 
122.). Minimum 3 ryttere må stille til start for at mesterskapet skal gjennomføres.  
Dersom det er færre enn 3 startende i junior/unge ryttere og senior kan disse kategoriene 
slås sammen. Ekvipasjene deltar da i sine respektive klasser og mesterskapspremieringeren 
gjøres på tvers av nivå. 
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Det arrangeres følgende mesterskap:  
 
KM-D               er åpent for alle alderskategorier (omtales som senior) 
KM-D-UR        er åpent for juniorryttere og ungryttere  
KM-D-P           er åpent for ponniekvipasjer  
 

KLASSENE  
 
 
Mesterskapene går i følgende klassenivå: 
 

1. avdeling      2. avdeling  
 

KM-D-S                         MB:2 (åpen)                                           MB:4 (lukket) 
KM-D-J+UR                  LA:4  (åpen)                                           MC:1 (lukket) 
KM-D-P                         LB:4  (åpen)                                           LB:5  (lukket) 
 
Det arrangeres i tillegg «fæstival-tourer» på ulike nivå, se egne statutter for stevnet 
«Trøndersk dressurfæstival» 10-12.9.2021. 
 
De individuelle mesterskapene går 2 avdelinger. 1 avdeling går i åpne klasser, 2 avdeling er 
lukket for deltakere som ikke deltar i mesterskapet. 
  
 

LAGMESTERSKAP  
Det arrangeres ikke KM LAG i 2021. Det er en egen lagkonkurranse under «Trøndersk 
dressurfæstival», se egne statutter. 
 
 

RESULTATBEREGNING 
 
For de individuelle mesterskapene gjelder følgende:  
Vinner der den som har høyest sammenlagt prosentresultat etter to avdelinger. Dersom det 
er flere ekvipasjer på medaljeplass med samme prosentresultat i sammendraget, vinner den 
som har høyest prosentresultat i andre avdeling. Dersom det fremdeles er flere på samme 
medaljeplass, er den best som har høyest sum på «allment inntrykk» fra 1.avd + 2.avd. Ved 
fortsatt lik plassering på 1.-plass, blir det omridning om gullmedaljen i samme program som 
for 2.avdeling.  
  
 

PREMIERING  
 
Kretsen gis ærespremier til gull, sølv og bronseplass i alle mesterskap. Ærespremier gis selv 
om resultatene ikke er tellende i hht KR, eksempelvis gis ærespremie til bronseplass i 
mesterskapet selv om det kun er 3 startende i klassen.  
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Godkjent STRyK Rytterkrets  
  
Dato: 15.2. 2021 (redigert 1.5. 2021)  
  
 
Underskrift: Julie Leonardsen  
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