
Stevnekonseptet «Trøndersk» 
 
Om stevnekonseptet 
«Trøndersk» er et stevnekonsept for medlemmer i klubber i Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag rytterkrets. Det arrangeres «Trøndersk» i dressur, feltritt, kjøring og sprang. 
Stevnekonseptet «Trøndersk» tilsvarer Kretsmesterskap/ KM, men favner bredere fordi det 
er nivåbasert og ikke aldersbasert slik som et ordinært KM. Selve organiseringen og 
gjennomføringen av «Trøndersk» er også friere enn ved et ordinært KM og kan lettere 
tilpasses behovet i kretsene. Det arrangeres «Trøndersk» for individuelle ekvipasjer og for 
team. 
 
Arrangører 2023: 
Dressur – Verdal og omegn hestesportsklubb, Sandslia Ridesenter, 26-27.8 
Feltritt – Orkdal rideklubb, Stall GG 15.10  
Kjøring – MANGLER (Mulig kjøring utgår i 2023 da flere av «kjøreklubbene» er opptatt med 
NM for fjordhest og NM for lyngshest)  
Sprang - Klæbu IL, Granly eller Bratsberg, 17-18.6 
 
Generelle bestemmelser 
Disse bestemmelsene gjelder for «Trøndersk» i samtlige grener. 
 
Organisering 
«Trøndersk» er åpent for ryttere/kusker fra klubber tilsluttet Sør-Trøndelag og Nord-
Trøndelag rytterkrets, på norskregistrerte hester. «Trøndersk» skal gjennomføres ved D eller 
L-stevner, helst i perioden 1.4-1.11. «Trøndersk» kan gjennomføres både innendørs og 
utendørs. Det etterstrebes likevel at «Trøndersk» arrangeres utendørs. Kretser og klubber 
blir enige om tidspunkt for og arrangør av «Trøndersk» i de ulike grenene i forbindelse med 
utarbeidelsen av stevnekalenderen for det respektive året. Nivå bestemmes av kretsstyret, 
basert på behovet i kretsen og innspill fra klubbene. Arrangør, tidspunkt og statutter med 
nivåbeskrivelser skal foreligge seinest 1.3 i arrangementsåret. 
 
Påmelding 
Klubbene setter opp klasser i NRYFstevne som normalt, men må i tillegg opprette en klasse/ 
liste (bruk enten «cup-funksjonen» eller lag en klasse uten bedømming) for hver tour slik at 
ryttere/kusker kan melde seg på «Trøndersk». Ryttere/kusker må melde seg på både den 
ordinære klassen og lista for den respektive touren for å være registrert som deltaker i 
«Trøndersk». Team challenge opprettes enten som en lagkonkurranse i NRYFstevne eller 
som klasse/liste. Ved bruk av liste må alle teammedlemmer registrere seg og teamleder må 
sende mail til sortrondelag.krets@rytter.no med teamnavn, navn på teammedlemmer, 
hester og hvilke klasser de ulike medlemmene skal ri. Påmelding til «Trøndersk» team 
challenge må skje må seinest ved påmeldingsfristens utløp ved det aktuelle stevnet. 
Endringer i teamet må meldes inn seinest 24 timer før stevnestart. Det er mulig å 
etterpåmelde team i team challenge dersom alle teammedlemmene allerede er påmeldt 
stevnet. Det skal ikke være startavgift i for å delta i «Trøndersk», men arrangør tar vanlig 
startavgift for de ordinære klassene. 
 
Kvalifisering 

mailto:sortrondelag.krets@rytter.no


For å delta i «Trøndersk» må ekvipasjen ha ridd godkjent på nivået i finalen i sin respektive 
«tour» før start i første avdeling. Se de ulike grenstatuttene for overkvalifiseringskrav. En 
ekvipasje kan kun starte en tour i hver gren. En rytter/kusk kan kun starte en hest i hver 
tour, men denne kan starte ulike tourer med ulike hester. En hest kan starte med flere 
ryttere/kusker så lenge det er innenfor bestemmelsene i KR. I «Trøndersk» team challenge 
kan en ekvipasje, hest eller rytter/kusk kun starte for et team.  
 
Teknisk personell 
Teknisk personell skal være i henhold til stevnekategori og klasser jmf KR. Teknisk personell 
settes opp i samarbeid mellom arrangørklubb og krets. Det etterstrebes at overdommer ikke 
er fra en trøndersk klubb. Arrangørklubber kan søke kretsen om økonomisk støtte til kostnad 
på teknisk personell. Merk at summen kan variere fra år til år basert på økonomien i kretsen. 
 
Premiering 
Det kreves minst 3 påmeldte og 3 startene i hver tour i «Trøndersk» individuelt for at de skal 
kunne gjennomføres. Det må være minimum 3 lag fra 2 ulike klubber påmeldt og til start i 
«Trøndersk» team challenge. Dersom det blir for få startende i tourer kan arrangør i samråd 
med kretsstyrene slå sammen klasser/ tourer på en hensiktsmessig måte slik at «Trøndersk» 
kan gjennomføres. Alle klasser arrangeres som åpne klasser der det betales startavgift til 
arrangørklubben. Arrangørklubben er ansvarlig for ordinær klassepremiering ettersom de 
mottar startavgift for klassen. Kretsen fremskaffer og bekoster ærespremier (eksempelvis 
rosetter, medaljer ol.). Merk at ærespremiene kan variere fra gren til gren og fra år til år. 
Kretsen overleverer ærespremier til arrangørklubb i god tid før arrangementet. Det 
etterstrebes at et medlem av kretsstyret er til stede og bistår arrangørklubben med 
premieutdeling i «Trøndersk». Ærespremier som ikke gis ut skal returneres til kretsen.  
 
Premiering i «Trøndersk» individuelt foregår etter ordinær premiering i finaleklassen. De 
premierte bør møte til hest. Premiering i «Trøndersk» team challenge foregår etter ordinær 
premiering i den siste klassen som inngår i teamkonkurransen. Vinnerlaget bør møte til hest 
og alle teammedlemmer bør være til stede. 
 
*merk at dersom det ikke er mulig å gjennomføre «Trøndersk» team challenge i henhold til 
statuttene står arrangørklubben fritt til å organisere en alternativ konkurranse for team i 
regi av arrangørklubben. 

 
Vedlegg: 
 
Statutter «Trøndersk» dressur individuelt og team 
Statutter «Trøndersk» feltritt individuelt og team 
Statutter «Trøndersk» kjøring individuelt og team 
Statutter «Trøndersk» sprang individuelt og team 
 
 
 



 «Trøndersk» Dressur individuelt og team 
 
Overkvalifisering: 
Ekvipasjen er overkvalifisert hvis denne har ridd til 65.000% eller mer i klassen over 
finalenivået i dette eller det foregående kalenderåret. Det gjelder både individuelt og team. 
 
«Trøndersk» Dressur arrangeres individuelt og for team, på følgende nivå, i 2023: 
 
Trøndersk Individuelt: 
Trøndersk Individuelt avholdes i åpne klasser og går over to avdelinger/dager. 

 
Trøndersk lille ponni-tour (LB:4 + LB:5) 
Trøndersk store ponni-tour (LA:3 + LA:4) 
Trøndersk para-tour (nivå 2 + 3, valgfri grad) 
Trøndersk Lilletour (LB:4 + LB:5) 
Trøndersk Mediumtour (LA:3 + MC:1) 
Trøndersk Storetour (MB:3 + MB:4) 

 
Til info: 
Ekvipasjene må starte begge avdelinger for å kunne bli premiert. Dersom det er ønskelig kan 
det legges inn en egen tour for f.eks norske hesteraser (Fjordhest, nordlandshest, dølahest 
og kaldblodstraver) eller andre «spesial-tourer». I slike tourer konkurrerer deltakerne på 
valgfritt nivå og sammenlagtpremieringen gjøres på tvers av nivåene. Dersom ryttere ønsker 
å ri slike tourer kan de ikke delta i andre tourer med hesten/hestene de rir i slike «spesial-
tourer». 
 
Resultatberegning 
Vinner er 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 (samme som forbundets KM-statutter for dressur). Er det fortsatt 
likeplassering etter omridning blir det loddtrekning om plasseringen. 
 
Trøndersk Team Challenge: 
«Trøndersk» team challenge avholdes i åpne klasser første stevnedag. Det må være 
minimum 3 lag fra 2 ulike klubber meldt til start for at konkurransen skal avholdes. 
 

Ponni-team består av 2-3 ekvipasjer fra samme klubb. En ekvipasje må ri LB og en 
ekvipasje må ri LA. En eventuell tredje ekvipasje velger selv om de vil ri LB eller LA. 
 
Heste-team består av av 3-4 ekvipasjer fra samme klubb. En ekvipasje må ri LB og en 
ekvipasje må ri LA eller MC (eventuelt para-klasser på tilsvarende nivå). Den tredje og 
eventuelt fjerde ekvipasjen velger selv om de vil ri LB, LA, MC eller MB. 

 
 



Til info: 
En ekvipasje, hest og rytter kan kun starte for ett team.   
 
Resultatberegning: 
Prosent = poeng, den med høyest sammenlagt prosent vinner. De beste 2 (ponni) og 3 (hest) 
resultatene teller, Dersom det er likeplassering vinner det teamet som har høyeste 
prosentresultat for sin dårligste tellende rytter (samme som forbundets KM-statutter for 
dressur). Dersom det fortsatt er likeplassering blir det loddtrekning om plasseringen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Trøndersk» Feltritt individuelt og team 
 
Overkvalifisering: 
Ekvipasjen er overkvalifisert for lilletour dersom den har startet feltritt 80 cm dette eller det 
foregående kalenderåret. Det gjelder både individuelt og team. Ekvipasjen er overkvalifisert 
for storetour dersom den har startet feltritt 100 cm dette eller det foregående kalenderåret. 

 
«Trøndersk» feltritt arrangeres individuelt og for team, på følgende nivå i 2023: 
 

Trøndersk Individuelt: 
Lilletour (knøttecup/ KC) 
Storetour (80 cm) 

 
Til info: 
I tillegg til sammenlagtpremiering deles det ut vinnersløyfe til alle grenvinnerne (dressur, 
sprang, terreng). 
 
Resultatberegning: 
Det er det sammenlagte resultatet i alle tre grener som teller. Resultatet beregnes ved å 
legge sammen ekvipasjens straffepoeng fra hver enkeltkonkurranse. Den med færrest 
straffepoeng vinner. Ved likeplassering plasseres den som har det beste resultatet i 
dressuren. Dersom dette også er likt blir det loddtrekning om plasseringen. 
 
Trøndersk Team Challenge: 
«Trøndersk» team challenge avholdes som en del av stevnet. Det må være minimum 3 lag 
fra 2 ulike klubber meldt til start for at konkurransen skal avholdes. Et team består av 2-3 
ekvipasjer fra samme klubb. En ekvipasje må ri KC og en ekvipasje må ri 80 cm. En eventuell 
tredje ekvipasje kan velge nivå. Hvis ingen lag har ekvipasjer som har meldt 80 cm kan 
«Trøndersk» team challenge avholdes i KC. 
  
Resultatberegning: 
Resultatet beregnes ved å legge sammen resultatene (straffepoengene) for de to beste 
ekvipasjene på hvert lag i hver av grenene (de to beste i D, de to beste i T og de to beste i S). 
Det laget med færrest straffepoeng vinner. Ved likeplassering plasseres det teamet som 
sammenlagt har det beste resultatet i dressuren. Dersom dette også er likt blir det 
loddtrekning om plasseringen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



«Trøndersk» Kjøring individuelt og team 
 
Overkvalifisering: 

Ekvipasjen er overkvalifisert for lilletour og mediumtour dersom de har startet full DMP på 
klassenivået over med godkjent resultat i det inneværende eller det foregående 
kalenderåret. Det gjelder både individuelt og team. Ekvipasjer som har startet VA og/eller 
internasjonale stevner eller kjørt til over 65 % i VB i løpet av det inneværende eller det 
foregående kalenderåret er overkvalifisert for «Trøndersk», uansett tour eller team. 

«Trøndersk» kjøring arrangeres individuelt og for team (åpent for både enspent og par), på 
følgende nivå i 2023: 

 
Trøndersk Individuelt: 
Lilletour (utdanning DMP) 
Mediumtour (lett DMP) 
Storetour (middels DMP) 

 
Til info: 
I tillegg til sammenlagtpremiering deles det ut vinnersløyfe til alle grenvinnerne (dressur, 
maraton, presisjon). Dersom det ikke er mulig å arrangere maraton eller det ikke er mange 
nok meldt i maraton kan «Trøndersk» avholdes i kun DP på alle nivå. 
 
Resultatberegning: 
Det er det sammenlagte resultatet i alle tre enkeltkonkurransene som teller. Resultatet 
beregnes ved å legge sammen ekvipasjens straffepoeng fra hver enkeltkonkurranse. Den 
med færrest straffepoeng vinner. Ved likeplassering plasseres den som har det beste 
resultatet i dressuren. Dersom dette også er likt blir det loddtrekning om plasseringen. 
 
Trøndersk Team Challenge: 
«Trøndersk» team challenge avholdes som en det av stevnet. Et team består av 2-3 
ekvipasjer fra samme klubb. En ekvipasje må kjøre utdanning eller lett og en ekvipasje må 
kjøre middels. En eventuell tredje ekvipasje kan velge nivå. Det må være minimum 3 lag fra 2 
ulike klubber meldt til start for at konkurransen skal avholdes. Hvis ingen lag har ekvipasjer 
som melder i middels kan «Trøndersk» team challenge i kjøring avholdes i kun utdanning og 
lett. 
 
Til info: 
Dersom det ikke er mulig å arrangere maraton eller det ikke er mange nok meldt i maraton 
kan «Trøndersk» team avholdes i kun DP på alle nivå. 
 
Resultatberegning: 
Resultatet beregnes ved å legge sammen resultatene for de to beste ekvipasjene på hvert 
lag i hver av enkeltkonkurransene (de to beste i D, de to beste i M og de to beste. P). 
ekvipasjenes straffepoeng fra hver enkeltkonkurranse. Det laget med færrest straffepoeng 
vinner. Ved likeplassering plasseres det laget som samlet sett har det beste resultatet i 
dressuren. Dersom dette også er likt blir det loddtrekning om plasseringen. 



«Trøndersk» Sprang individuelt og team 

 
Overkvalifisering: 
Ekvipasjen er overkvalifisert hvis denne har ridd mer enn 15 cm høyere enn finalenivået i 
den respektive touren i det inneværende eller i det foregående kalenderåret. Det gjelder 
både individuelt og team. 
 
«Trøndersk» sprang arrangeres individuelt og for team, på følgende nivå, i 2023: 
 
Trøndersk Individuelt: 
Trøndersk Individuelt avholdes i åpne klasser og går over to avdelinger/dager. 

 
Trøndersk Lille ponni-tour (LB + LB+5) 
Trøndersk Store ponni-tour (LA + LA+5) 
Trøndersk tour for norske hesteraser (70 cm +75 cm) 
Trøndersk Minitour (80 cm + 85 cm) 
Trøndersk Lilletour (100 cm + 105 cm) 
Trøndersk Mediumtour (110 cm + 115 cm) 
Trøndersk Storetour (120 cm + 125 cm) 

 
Til info: 
Ekvipasjene må starte begge avdelinger for å kunne bli premiert. Fjordhest, nordlandshest, 
dølahest og kaldblodstraver kan starte «Trøndersk» tour for norske hesteraser. 
 
Resultatberegning: 
Arrangør står fritt til å velge bedømming, men det kan ikke benyttes CR-bedømming i klasser 
med «Trøndersk». Det må benyttes samme type bedømming i 1 og 2 avdeling (enten feil og 
stil i begge eller tid og feil i begge).  

- I tourer der det benyttes feil og stil-bedømming beregnes resultatene ved å legge 
sammen ekvipasjene samlede stilpoeng og feil. Den med færrest feil og høyest 
sammenlagt stilpoengsum vinner. Dersom det er likeplasseringer ris det en ekstra 
omgang. Det skal benyttes samme bane og bedømming som i 2.avdelig ved 
omridning. 

- I tourer der det benyttes tid og feil-bedømming må det brukes bedømming med 
omhopping på tid i 2 avdeling. Resultatene beregnes ved å legge sammen antall 
feilpoeng fra 1 og 2 avdeling og tiden i omhoppingen i 2 avdeling. Den med best tid i 
omhoppingen og færrest feil vinner. Ved likeplassering ris det en ekstra omgang 
omhopping med samme bane og bedømming som i omhoppingen i 2. avdeling. 

- Dersom det fortsatt er likeplassering avgjøres plasseringene ved loddtrekning. 
 
Trøndersk Team Challenge: 
Trøndersk team challenge avholdes i åpne klasser første stevnedag. Det må være minimum 3 
lag fra 2 ulike klubber meldt til start for at konkurransen skal avholdes. 
 

Ponni-team består av 2-3 ekvipasjer fra samme klubb. En ekvipasje må ri LB og en 
ekvipasje må ri LA. En eventuell tredje ekvipasje velger selv om de vil ri LB eller LA. 
 



Heste-team består av av 3-4 ekvipasjer fra samme klubb. En ekvipasje må ri 80 cm og 
en ekvipasje må ri 100 cm. Den tredje og eventuelt fjerde ekvipasjen velger selv om 
de vil ri 70 (kun norske hesteraser), 80, 100, 110 eller 120 cm. Det gis poeng etter 
første kolonne i world cup-tabellen i alle klasser som inngår i «Trøndersk» team 
challenge. 

 
Til info: 
En ekvipasje, hest og rytter kan kun starte for ett team.   
 
Resultatberegning: 
Det teamet med høyest sammenlagt poengsum etter world cup-tabellens første kolonne 
vinner. Det gis poeng etter første kolonne i world cup-tabellen i alle klasser. De beste 2 
(ponni) og 3 (hest) resultatene teller. Dersom det er likeplassering vinner det teamet med de 
høyeste individuelle plasseringene. Dersom det fortsatt er likeplassering avgjøres 
plasseringen ved loddtrekning. 

 

 

16 eller flere 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

Plassering

1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 6

2 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 3

3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 1

4 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

5 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8 9 8 7 6 5 4 3 2 1

9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 7 6 5 4 3 2 1

11 6 5 4 3 2 1

12 5 4 3 2 1

13 4 3 2 1

14 3 2 1

15 2 1

16 1

World cup tabell - poengskala
Antall startende i grunnomgang

Poeng


