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DISPENSASJON FRA GJELDENDE KRAV OM KVALIFISERING TIL NM 2021 PGA KORONA 
 
På grunn av korona-pandemien kan det også i 2021 innen flere grener være vanskelig å få mange 
nok muligheter til å kvalifisere seg til Norgesmesterskapene i tråd med gjeldende reglement. 
 
Basert på tilbakemelding fra sportsutvalgene har TKr gitt følgende dispensasjoner fra 
kvalifiseringskravene for Norgesmesterskapene i 2021: 
 
Sprang – KR II § 300  
Det er ingen endringer fra gjeldende krav i reglementet. 
 
Dressur – KR IV § 470.3, 471.2, 472.2 
• Kvalifiseringsperioden utvides slik at resultater fra de tre siste kalenderår før inneværende år og 
senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen gjelder. Det betyr at resultater fra 2018, 2019, 
2020 og 2021 teller. 
• Krav til antall kvalifiserende resultat senkes fra 2 til 1. 
• For NM-D-UR, NM-D-J og NM-D-P kat I må resultatet være fra et FEI-program (KR IV 2021) 
 
Feltritt – KR V § 522.10c 
Det er ingen endringer fra gjeldende krav i reglementet. 
 
Mounted Games – KR VI § 671 
• Kvalifiseringsperioden utvides slik at resultater fra de to siste kalenderår før inneværende år og 
senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen gjelder. Det betyr at resultater fra 2019, 2020 
og 2021 teller. 
I tillegg gjelder for alle konkurranser: 
• UK-stevner arrangert i 2020 gjelder som kvalifiserende på linje med D-stevner. 
 
Voltige – KR VII § 791 
Det er ingen endringer fra gjeldende krav i reglementet. 
 
Distanse – KR VIII § 860 og § 823 
• Dersom det går mer enn 36 måneder fra forrige godkjente ritt, må hesten gjennomføre minimum 
en klasse under nivået den var godkjent for, før den kan fortsette på tidligere oppnådd klassenivå 
(dvs økning fra 24 til 36 mnd). 
 
Kjøring – KR IX § 980.3 og § 981.4 
• Kvalifisering til NM kan skje på D-stevne for alle mesterskap i klasser t.o.m. VB. 
 
Pararyttere – KR Para § 27.2  
• Resultater fra de tre siste kalenderår før inneværende år og senest før start i 1. avdeling av 
mesterskapsklassen gjelder. Det betyr at resultater fra 2018, 2019, 2020 og 2021 teller. 
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• Kravet til antall kvalifiserende resultat senkes fra 2 til 1 fra L-stevne eller høyere, eller 2 fra D-
stevne. 
• Minst ett resultat må være fra et FEI-program for FH-ryttere. 
 
 
Med hilsen 
Torunn Knævelsrud 
Leder TKr 
 
 
 
 
 


