
Statutter for Sørlandsmesterskap i 
dressur 

§ 1 Hva er Sørlandsmesterskap i dressur? 

Sørlandsmesterskap i dressur er et mesterskap som går i to avdelinger over to dager 

i samme stevne. Første avdeling avholdes stevnes første dag, annen avdeling på 

annen dag. Mesterskapene avholdes årlig. 

Mesterskapet utskrives i henhold til KR I § 152. Se også KR I § 150 og KR IV § 

461. 

§ 2 Reglementer 

Det rides etter NRYF’s konkurransereglement (KR) der ikke annet er sagt i disse 

statuttene. Se KR I, kap. 5 om mesterskap. 

§ 3 Hvor skal mesterskapet arrangeres? 

Mesterskapet arrangeres i Aust- og Vest-Agder rytterkrets annen hvert år. Aust 

Agder rytterkrets arrangerer i partalls år mens Vest-Agder rytterkrets arrangerer i 

oddetalls år. Klubber som ønsker å arrangere SM må sende skriftlig søknad til sin 

krets før 1. november året før. Kretsstyret bestemmer hvert år, innen 30. november, 

sted og tidspunkt for avvikling av SM i dressur. 

§ 4 Hvem kan delta? 

Medlemmer som representerer klubbene i Aust- og Vest Agder kan delta på hester 

med norske registreringer. Aldersgrenser se KR § 112. Man må i tillegg ha 

rytterlisens og grønt kort etter gjeldende regler. 

§ 5 Kvalifisering 

Ekvipasjene må ha gjennomført klasse tilsvarende 2. avd. i mesterskapet på min. D-

stevne med godkjent resultat av de 2 siste kalenderår før inneværende og senest før 

start i 1. avdeling. Henviser videre til KR I § 123 og § 12 6 samt § 150 og § 152. 

For mesterskapet i 2006 vil det ikke være nødvendig med kvalifisering fordi denne 

regelen ikke har vært kjent for rytterne før nå. 

§ 6 Mesterskapet 

1. avdeling i mesterskapene er åpen. Finalene i mesterskapet er lukket for 

ekvipasjer som ikke deltar i SM. 



For at det skal bli mesterskap, må det være minst 3 anmeldte og 3 startene i 1. 

avdeling av mesterskapet. Rytter kan bare delta i ett individuelt SM i samme gren 

samme år. Det samme gjelder hest og ponni. Hver rytter kan starte inntil to hester i 

mesterskapet. For øvrig henvises det til KR I, § 150 og § 152. 

Klasser: 

SM lag og første omgang individuelt: 

Ponni: LC:2 

Junior/unge ryttere: LB:2 

Senior: LA:3 

SM individuelt, 2. omgang: 

Ponni: LB:4 

Junior/unge ryttere: LA:2 

Senior: LA:4 

I tillegg skal det settes opp nivåklasser for handikapryttere. 

§ 8 Startrekkefølge 

Startrekkefølgen i 1. avdeling skjer ved loddtrekning blant ekvipasjene etter KRs 

bestemmelser. Ekvipasjer som ikke starter i mesterskapet skal starte samlet sist i 1. 

avdeling. I 2. avdeling starter rytterne i omvendt resultatrekkefølge etter første 

avdeling, slik at ryttere med best resultat starter sist. Ryttere med poenglikhet 

starter i samme rekkefølge som i første avdeling. 

§ 9 Resultatberegning 

Prosentresultat fra 1. avdeling + prosentresultat fra 2. avdeling = 

konkurransepoeng. Ekvipasjen med høyest antall konkurransepoeng er vinner. 

Dersom det er flere ekvipasjer på medaljeplass med samme antall 

konkurransepoeng, er den best som har høyest prosentresultat i 2. avdeling. Dersom 

det fremdeles er flere på samme medaljeplass, er den best som har høyest sum 

"allment inntrykk" fra 1. + 2. avd. Ved fortsatt lik plassering på medaljeplass, blir 

det omridning i samme program som for 2. avdeling. 

Lagkonkurransen går over en omgang og teller som første omgang av den 

individuelle konkurransen som går over to omganger. Hvert lag kan bestå av tre 

ekvipasjer hvorav de to beste teller. 



Er resultatet fremdeles likt, er den best som har høyest sum under «allment 

inntrykk». I lagmesterskapet er det laget best som har høyest poengsum 

sammenlagt for sine to beste ekvipasjer. Ved likt resultat på medaljeplass, er det 

laget best som har høyest poengsum hos sin 

beste ekvipasje. Ved fortsatt poenglikhet arrangeres det omridning, der beste 

ekvipasje fra begge lag rir programmet på nytt. Programmene som rides skal være 

fra gjeldende utgave fra NRYF. 

§ 10 Startavgift og premiering 

Det er vanlig individuell premiering i hver klasse i 1. avd. Premier og sløyfer gis av 

arrangørklubben. 

2. avd. har ingen klassevinner og heller ingen klassepremiering. Vinnerne av 

mesterskapene får utdelt nasjonalbånd, æresdekken og pokal. De tre første får 

medaljer (gull, sølv og bronse). Ved bare 3 startene deles det bare ut gull og 

sølvmedalje/-premier. 

Startavgift i 2. avdeling er kr 200,- inkl. kretstier. 

Arrangerende rytterkrets bidrar med medaljer, nasjonsbånd samt pokaler i hver 

mesterskapskategori. 

Arrangørklubb bidrar med sløyfer og æresdekken. 

Det kan søkes arrangørkretsen om støtte til premiering. 

§ 11 Krav til teknisk personell 

Det skal benyttes 2 dommere, hvor av en bør være minst DD 2, øvrige min DD 1. 

Chief Steward og dommere oppnevnes av arrangerende klubb, dog skal 

hoveddommer oppnevnes av kretsstyret i arrangerende krets, og har rapportplikt til 

samme. Se KR I § 160 – 166. 

§ 12 Endringer 

Endringer i statuttene godkjennes av rytterkretsene i Aust- og Vest-Agder 

 


