
 

STATUTTER FOR KRETSMESTERSKAPENE I NORDLAND RYTTERKRETS  

Generell del for sprang og dressur  

 

GENERELT  

Kretsmesterskapene arrangeres etter KR med de tillegg som går fram av disse statutter.  

Generelt gjelder bestemmelsene i KR I Kap. 5 Mesterskap, og spesielt § 152.  

Aldersgrenser for rytter se KR I § 122 og det aktuelle grenreglement. Aldersgrenser for hest se 

KR I § 123.2 og det aktuelle grenreglement.  

Kretsmesterskapene er åpne for ryttere fra klubber som er tilsluttet Nordland rytterkrets, på hester 

med norsk hesteregistrering.  

Kretsstyret bestemmer hvert år innen utgangen av november sted og tidspunkt for 

kretsmesterskapene og hvilke grener, kategorier og klassenivåer som skal arrangeres dersom det 

er åpnet for valg i statuttene.  

Det kreves minst 3 påmeldte og 3 startende i hvert mesterskap. Rytter kan bare delta i ett 

individuelt KM i samme gren samme år. Det samme gjelder hesten (KR I § 150.4). Rytter kan 

bare delta med én hest.  

 

KVALIFISERING  

Ekvipasjen skal minst ha gjennomført tilsvarende klasse som høyeste avdeling i det aktuelle 

mesterskapet, med godkjent resultat på minst D-stevne i løpet av de to siste kalenderår før 

inneværende, og senest før start i 1. avdeling av mesterskapsklassen (KR I § 152.2).  

 

PREMIERING  

I hvert mesterskap deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Ved kun 3 startende deles det 

bare ut gull- og sølvmedalje. Nordland Rytterkrets bekoster medaljer, nasjonalbånd og pokaler.  

Arrangørklubben bekoster pengepremier, æresdekken til vinnerne og sløyfer.  

Medaljer, pokaler og æresdekken skal ha inskripsjonen:  

KM i dressur/sprangridning Nordland rytterkrets senior/junior/ponni (kategorier i sprang) 20..  

 

Videre deles det ut 

pengepremier til 

medaljørene etter 

følgende satser:         

                                 Gull  

 

 

 

                        

                      Sølv  

 

 

 

            

           Bronse  

Senior  Kr. 700  Kr. 500  Kr. 400  

Junior  Kr. 700  Kr. 500  Kr. 400  

Ponni  Kr. 700  Kr. 500  Kr. 400  

 
 Mesterskapsavgiften i mesterskapene er kr. 200,- eksl. Kretsavgift. I tillegg kommer startavgifter 

for de åpne klassene.  

 

DOMMERE  

Grenlederne i den aktuelle grenen godkjenner overdommer/teknisk delegat, dommere, banebygger 

og chief steward etter forslag fra arrangørklubben. (KR I Kap. 6).  

Se dommerkrav i statuttene til den aktuelle grenen.  

Arrangøren engasjerer eventuelt veterinær (med unntak for dopingprøveveterinær) (KR I §190 og 

det aktuelle grenreglement).  

 

Godkjent: 20. april 2013 

Styret i Nordland rytterkrets 


