
STATUTTAR FOR VESTLANDSMESTERSKAP I KØYRING 
I ROGALAND/HORDALAND/MØRE OG ROMSDAL/SOGN OG FJORDANE 

RYTTARKRINS 

 

 

GENERELT. 
Norsk vestlandsmesterskap i kjøring (NVM-K) arrangeres som et samarbeid mellom 

rytterkretsene i vestlandsregionen (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og 

Rogaland). Grenansvarlig for kjøring i deltagende kretsers styrer er til en hver tid det 

administrative bindeleddet i samarbeidet. Statuttene kan endres hvert år med utgangspunkt i 

utviklingen i kjøresporten i vestlandsregionen. 

NVM-K arrangeres i henhold til KR I og KRIX med de tillegg som fremgår av disse statutter. 

NVM-K er åpent for kusker som er startberettiget gjennom klubb tilsluttet Møre og Romsdal, 

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Rytterkretser, og med hester som innehar norsk 

hestelisens. NVM-K omfatter individuelle mesterskap. Lagmesterskap (NVM-K-Lag) kan 

inngå i samme stevnet. 

Det kreves minst 3 anmeldte og 3 startende ekvipasjer i hver mesterskapsklasse. Hver kusk 

kan kun delta i en individuell mesterskapsklasse og på ett lag. Det samme gjelder for hest. 

NVM-K arrangeres som Landsstevne. Klassene er åpne for deltagelse fra ekvipasjer fra hele 

landet, men kun ekvipasjer fra de nevnte kretsene kan konkurrere om mesterskapstitlene. 

NVM-K kan ikke arrangeres i samme stevne som et NM-K/NM-K-Lag. 

 

TILDELING. 
De fire berørte kretsstyrene bestemmer sammen og offentliggjør hvert år, innen 31.12., tid og 

arrangørklubb for neste års NVM-K. Det tilstrebes at VM rullerer mellom kretsene. 

Dersom det er umulig for den kretsen som står for tur å arrangere NVM-K, må denne kretsen i 

god tid melde fra til de andre kretsstyrene. Det er imidlertid den kretsen som skulle arrangert 

som må bekoste kretsens utgifter til mesterskapet. 

 

KVALIFISERING. 
Ekvipasjen må ha gjennomført tilsvarende klasse som mesterskapet går i og etter kravene KR 

IX §929.3.c (min.50% i dressurkjøring og fullført maraton og presisjon med godkjent resultat) 

på minst D-stevne i løpet av de siste to kalenderår og senest før start i mesterskapet. 

 

AVGIFT. 
Den ansvarlige arrangørkretsen (I hht pkt 2) kan krevee en avgift fra hver ekvipasje på inntil 

kr 100,- til dekning av sine utlegg til medaljer, bånd og dekken. Denne avgiften kommer i 

tillegg til ordinær startavgift/stevneavgift til arrangørklubben. 

 

PREMIERING. 
I hver enkeltkonkurranse deles ut rosetter til plasserte ekvipasjer.  

Det er vanlig individuell premiering i hver klasse. 

I mesterskapene (sammenlagt) deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Ved kun 3 

startende deles det ut bare gull- og sølvmedaljer. 

I tillegg deles det ut æresdekken og mesterskapsbånd til vinnerne. 

Medaljer, dekken og bånd besørges og bekostes av den rytterkretsen som er ansvarlig i hht pkt 

2 for det aktuelle NVM-K det året. Rosetter og øvrig premiering besørges og bekostes av 

arrangøren. 

 

DOMMERE. 
Arrangerende krets oppnevner teknisk delegert, overdommer og chief steward. 

Stevnearrangøren sørger for øvrige dommere, banebygger, stewarder og veterinær. 

 



 

NVM-K INDIVIDUELT. 
Vestlandsmesterskapet går som kombinert kjørekonkurranse i MIDDELS klasse. 

Det skrives ut følgende mesterskap: 

NVM-K ponni 1-spent 

NVM-K hest 1-spent 

NVM-K ponni/hest flerspent 

 

LAGMESTERSKAP. 
Lagmesterskapene går i samme klasser som de individuelle mesterskapene. 

Lagmesterskap er fortrinnsvis for rene klubblag. Men dersom en klubb ikke kan stille mange 

nok ekvipasjer til å danne lag, kan den delta i et kretslag sammensatt av ekvipasjer fra flere 

klubber innen samme rytterkrets. Samme klubb kan imidlertid ikke ha deltakere på både 

klubb- og kretslag. Hver klubb eller krets kan stille med flere lag i samme lagmesterskap. Lag 

fra andre deler av landet kan delta i de åpne klassene på samme betingelser. 

Hvert lag består av min. 2 og maks. 3 ekvipasjer, hvorav de 2 beste i hver enkeltkonkurranse 

er tellende. Ved bare 2 ekvipasjer på laget teller alle resultatene for begge ekvipasjene. 

Det laget som etter dette oppnår lavest antall straffepoeng er vinner. 

Alle ekvipasjer på et plassert lag premieres (untatt ved utelukkelse). 
 


