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STATUTTER FOR NORD-NORSK MESTERSKAP I DRESSUR  

FOR KLUBBLAG 
Utgave 29.03.2011 

§ 1 Hva er Nord-Norsk Mesterskap i dressur for klubblag? 

Nord-Norsk Mesterskap i dressur for klubblag er et mesterskap som går i to avdelinger over to 

dager i samme stevne. 1. avdeling avholdes på stevnets første dag, 2.avdeling på annen dag. 

Mesterskapene avholdes årlig, og skal arrangeres fortrinnsvis helga i uke 30. 

  

Mesterskapet utskrives i henhold til KR I § 152. Se også KRI § 150 og KR IV § 461. 

§ 2 Reglementer 

Det rides etter NRYFs konkurransereglement (KR) der ikke annet er sagt i disse statuttene. Se 

spesielt KR I, kap. 5 om mesterskap.  

§ 3 Hvor skal mesterskapet arrangeres? 

Mesterskapet arrangeres i Nordland Rytterkrets, Troms Rytterkrets og Finnmark Rytterkrets 

hvorav klubbene rullerer på mesterskapet, slik at hver klubb arrangerer mesterskapet hvert 

tredje år. Troms Rytterkrets i 2010, Finnmark Rytterkrets i 2011, Nordland Rytterkrets i 2012, 

Troms i 2013, Finnmark i 2014, Nordland i 2015 osv. Klubber som ønsker å arrangere NNM, 

må sende skriftlig søknad til sin krets før 1. november året før kretsen er tildelt mesterskapet. 

Kretsstyret bestemmer hvert år innen 30. november arrangørklubb og fastsetter dato for 

mesterskapet (uke 36).  

§ 4 Hvem kan delta? 

NNM i dressur for klubblag er åpen for rene klubblag der rytterne representerer en klubb fra 

Nordland, Troms eller Finnmark, på hester med norsk hestelisens. Aldersgrenser se KR I, § 

122. Hvert lag består av minimum 2 og maksimum 3 ekvipasjer, hvorav de to beste er tellende 

i hver avdeling. Det stilles med rene hestelag og rene ponnilag. I ponni kan kategori I, II og III 

være på samme lag. 

Rytter kan bare delta i ett NNM i dressur for klubblag, og bare på ett lag, i samme gren samme 

år. Det samme gjelder hest og ponni. Hver rytter kan bare starte en hest i mesterskapet. Det er 

ikke anledning til å etteranmelde seg til mesterskapet. 

§ 5 Kvalifisering 

Det er ingen krav til kvalifisering utover KR 1 § 123, § 126, § 150 og 152. Ekvipasjen må 

være kvalifisert innen påmeldingsfristen.  

§ 6 Mesterskapet 

Lagmesterskapet er åpent for ubegrenset antall lag, og hver enkelt klubb kan stille med flere 

lag. Mesterskapsklassene er lukket for individuelle deltakere.  

  

For at det skal bli mesterskap må det være minst 3 startende lag. For øvrig henvises det til KR 

I § 150 og § 152.  
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§ 7 Mesterskapsklassene 

NNM i dressur for klubblag  Hest:   Avd. 1  LA:2 

       Avd. 2  LA:3 

NNM i dressur for klubblag  Ponni:   Avd. 1  LB:2 

       Avd. 2  LB:3 

 

§ 8 Startrekkefølgen 

Se KR I § 145.4.c. 

Startrekkefølgen for lagene i 1.avdeling skjer ved loddtrekning blant lagene hvor ”lagleder 

bestemmer innbyrdes startrekkefølge innen sitt lag og meddeler denne senest 1 time før 

klassens start, eller innen annen tidsfrist bestemt av arrangøren” etter KRs bestemmelser 

med følgende tilpasninger: Ekvipasjer som ikke starter i mesterskapet, skal starte samlet sist i 

1.avdeling. I 2. avdeling starter 1. rytter fra laget med dårligst sammenlagt resultat etter de 

foregående avdelinger først, deretter 1. rytter fra laget med nest dårligst sammenlagt 

resultat osv. 

§ 9 Resultatberegning 

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

som med høyest antall konkurransepoeng fra begge avdelinger er vinner. Dersom det er flere 

lag 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. avd. + 2. avd sammenlagt hos tellende 

ekvipasjer. Ved fortsatt lik plassering på 1.-plass, blir det omridning om gullmedaljen i samme 

program som for 2. avdeling. 

§ 10 Startavgift og premiering 

Mesterskapsavgiften for hvert lag er kr. 500,- ekskl. kretstier. I tillegg kommer startavgift for 

åpne klasser. 

Det er vanlig individuell premiering i hver klasse i 1. avdeling. 2.avd. er ingen egen klasse. 

Det er derfor ingen klassevinner og heller ingen klassepremiering. 

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

får medaljer (gull, sølv og bronse) og pengepremier i hht nedenstående tabell. Ved bare 3 

startende lag deles bare ut gull- og sølvmedalje/-premier. De neste plasserte premieres i hht § 

148.1 a. 

 

  

Medaljer og pokal skal ha inskripsjonen: 

Nord-Norsk Mesterskap i dressurridning for klubblag hest/ponni 20…(årstall) 

  

Medaljørene i NNM - lag skal ha pengepremier etter følgende sats pr. lag: 

Gull  Sølv  Bronse 

Hest:  1500,-  1200,-  1000,- 

Ponni:   1500,-  1200,-  1000,-   

 

Arrangerende rytterkrets gir medaljer og nasjonalbånd, samt dekker inntil 4000 kroner til 

pokaler i hver mesterskapskategori.  

  

Arrangørklubb gir sløyfer, pengepremie og æresdekken. 
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§ 11 Krav til teknisk personell 

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

Chief Steward og dommere oppnevnes av arrangerende klubb, dog skal overdommer 

oppnevnes av kretsstyret i arrangerende krets, og har rapportplikt til samme. Se KR I § 160- 

166. 

§ 12 Endringer 

Endringer i statuttene godkjennes av kretstingene i Nordland, Troms og Finnmark, samt av 

NRYF, og må offentliggjøres senest 1.mai samme år. 

  

Endringer i statuttene som følge av endringer i KR må ikke godkjennes av kretstinget hvert år. 

For NNM-statutter har kretsstyrene i Nordland, Troms og Finnmark som plikt og oppgave å 

sørge for at statuttene til enhver tid er i overbestemmelse med gjeldende KR. Slik justering 

koordineres av kretsstyrene, og foretas fortløpende. 

 

  

Godkjent av Nordland Rytterkrets    Godkjent av Norges Rytterforbund 

  

Dato 05.04.2011     Dato  

  

Signatur Karl Hans Rønning   Signatur  
  

  

Godkjent av Troms Rytterkrets    Godkjent av Finnmark rytterkrets 

  

Dato 29.03.2011      Dato 26.04.2011  

  

Signatur Caroline Hammari   Signatur Britt Clausen 
 

 


