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KRETSMESTERSKAP (SØRLANDSMESTERSKAP) I SPRANG I AUST- OG VEST-
AGDER RYTTERKRETS 
 

GJENNOMFØRING AV MESTERSKAPSSTEVNET 
Mesterskapene skal arrangeres på stevne fortrinnsvis den helg NRYF har reservert som KM helg 
sprang. Mesterskapene 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.  
 

KVALIFISERING 
Se generelle bestemmelsene, statuttet for kretsmesterskap. 
Rytterne må bestemme hvilket mesterskap de ønsker å delta på individuelt. 
For lag er det anledning for ryttere å starte på flere lag, men da med forskjellige hester/ponnier.  
For at det skal bli mesterskap må minst 2 klubber være representert i hver kategori. Det er ikke 
anledning å sette opp en rytter med 2 forskjellige hester på samme lag. 
 

INDIVIDUELLE MESTERSKAP 
Det kan arrangeres følgende individuelle mesterskap: 
SM Hest 1.00 m:  Åpen for ekvipasjer som ikke har startet 1.10 eller høyere 
SM Hest 1.10 m:  Åpen for ekvipasjer som ikke har startet 1.20 eller høyere 
SM Hest 1.20 m:  Åpen for alle  
 
SM Sr og Ur alternativt Ur og Jr kan slåes sammen ved liten deltagelse.  
 
SM-P er åpent for ponniryttere, og arrangeres med separat mesterskap for kategoriene. (Ved 
liten deltakelse slås kategoriene sammen, men kategoriene konkurrerer på egne krav gitt i KR II) 
 
LB Ponni:   Åpen for ponniryttere som ikke har startet MB eller høyere 
LA Ponni:  Åpen for alle ponniryttere KM-S   

 

LAGMESTERSKAP 
Det kan arrangeres følgende lagmesterskap:  
Høyder: 
SM-Lag 1.00 m: Åpen for ekvipasjer som ikke har startet 1.10 eller høyere 
SM-Lag 1.10 m: Åpen for ekvipasjer som ikke har startet 1.20 eller høyere 
SM-Lag 1.20 m: Åpen for alle 
 
SM-Lag-P er åpen for ponniryttere.  
Ponni lag LB Åpen for ponniryttere som ikke har startet MB eller høyre 
Ponni lag LA åpen for alle ponniryttere. 
Ponniene starter på egne premisser ut fra kategori. Startlistene blir i henhold til det. 
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 Angi om noen av kategoriene slås sammen til ett mesterskap. KM-S-Lag-P kan ikke slås sammen 
med noen annen kategori.  
 
Mesterskapene går over to omganger samme dag, med premiering kun etter andre omgang.  
Hvert lag består av tre eller fire ekvipasjer, hvorav de tre beste teller [for ponni eventuelt to eller 
tre ekvipasjer, hvorav de to beste teller – jf KR II § 265.1.2]. 
Mesterskapene er lukket for deltakere som ikke deltar i mesterskapet. Dette gjelder både i lag og 
individuelt. Arrangøren kan i tillegg invitere til åpne klasser.   
 
Dersom KM-S-Lag-P arrangeres samlet for alle kategorier, skal ponniene i hver kategori 
konkurrere på kategoriens krav gitt i KR II § 261.5.  I slike tilfeller skal kat. 3 starte før kat. 2 osv.  
I KM-S-Lag-P starter kat. 3 først osv., uavhengig av lagenes startrekkefølge. 

BEDØMMING 
KM-S individuelt bedømmes etter KR II § 261.3.2b   
KM-S lag bedømmes etter KR II § 261.3.2b  
 

TEKNISK PERSONELL 
Banebygger skal være autorisert min SBB-I, og overdommer skal være autorisert min SD-I. 
Chief steward og dommer iflg. KR-I. 
 

PREMIERING 
I hvert mesterskap deles det ut 3 medaljer (gull, sølv og bronse). Ved kun 3 startende deles det 
bare ut gull- og sølvmedalje. Premiering i lagmesterskap se også KR I § 147.2. 
 
Godkjent Vest-Agder Rytterkrets 
   
 
 
 
Godkjent Aust-Agder Rytterkrets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


