
 KOHS Grand Prix dressur 2021   

 

Oslo, 16. august 2021 

STATUTTER 
 

GENERELT:  KOHS Grand Prix dressur 2021 arrangeres som elitestevne under Kingsland 

Oslo Horse Show 14. - 16. oktober 2021. Bærum rideklubb står som arrangør 

og stevnet gjennomføres i henhold NRYFs konkurransereglement (KR) med 

de tillegg som fremgår av disse statutter. Klassen er åpen for seniorekvipasjer 

(jf KR I - § 122.7) etter de nærmere angitte kvalifiseringskrav og 

bestemmelser for uttak som fremkommer av disse statutter.  

 

Det er arrangør som vil holde oversikt over konkurransepoeng (se pnkt 

«Kvalifisering») og som informerer rytterne om uttaket senest 31. september 

og hvem som i henhold til statuttene er berettiget til å ri klassene under 

Kingsland Oslo Horse Show 2021.  

 

Informasjon om KOHS Grand Prix dressur 2021 med tilhørende statutter 

annonseres på respektive hjemmesider KOHS og rytter.no. 

 

KVALIFISERING:  Ekvipasjen må være kvalifisert i henhold til KR IV § 423 for start i klassen. De 

3 – tre beste prosentresultatene til hver ekvipasje oppnådd på E-stevne (eller 

tilsvarende) med minimum 3 dommere i løpet av inneværende eller 

foregående kalenderår er tellende. Prosentresultatene må være oppnådd i 

VA, hvorav minimum ett resultat må være oppnådd i VA nivå b. 

  Prosentresultatene til hver ekvipasje legges sammen og utgjør ekvipasjens 

konkurransepoeng (prosentresultat 1 + prosentresultat 2 + prosentresultat 3 

= konkurransepoeng).  

 

INTERESSE: Interesse for deltakelse meldes til arrangør v/ Line Synnøve Larsen på e-post  

Link til ekvipasjens tre beste resultater (jf pnkt «Kvalifisering») må oppgis. 

Det er kun ekvipasjer som er kvalifisert som har anledning til å melde 

interesse. Frist: 25. september. 

 

UTTAK:  De seks ekvipasjer med høyest antall konkurransepoeng (se pnkt 

«Kvalifisering») blir invitert til å delta i KOHS Grand Prix dressur 2021 under 

Kingsland Oslo Horse Show 2021. Ekvipasjen må bekrefte plassen senest 1. 

oktober og er fra denne dato å anse som påmeldt stevnet. Dersom en 

ekvipasje takker nei til plassen, tilbys neste ekvipasje på rangeringslisten 

plassen. Dersom en ekvipasje må trekke seg, tilbys neste ekvipasje på 

rangeringslisten plassen, dog ikke senere enn 7. oktober. 

 

PREMIERING:  Klassepremiering i hver klasse i henhold til KR I § 147.1 og 2.  

Vinneren av klassene Grand Prix FEI og Grand Prix Kür mottar i tillegg 

vinnerdekken.  

 

https://oslohorseshow.com/nb/kohs/
https://oslohorseshow.com/nb/kohs/
https://oslohorseshow.com/nb/kohs/
http://www.rytter.no/
mailto:line@oslohorseshow.com


 KOHS Grand Prix dressur 2021   

 

Oslo, 16. august 2021 

 

KLASSENE:   Gjennomføres på Kingsland Oslo Horse Show 14. – 16. oktober 2021 med 

følgende klasseoppsett: 

Torsdag 14.10: Intermediaire II FEI 2009/20 

Fredag 15.10: Grand Prix FEI 2009/20 

Lørdag 16.10: Grand Prix Kür FEI 2009/18  

 

MEETING: Meeting til KOHS Grand Prix dressur 2021 er kr 1 000,- som dekker avgifter og 

akkreditering til rytter og hestepasser. Oppstallingsavgift er kr 1 500,-. 

Hesteeiere (ifølge hestepasset) må kjøpe vanlig billett. 

 

 

Eventuelle endringer blir offentliggjort på KOHS og rytter.no. 

https://represent-rytter.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/dressurprogram/72-intermed-ii-fei-2009-20.pdf
https://represent-rytter.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/dressurprogram/74-gp-fei-2009-20.pdf
https://represent-rytter.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/dressurprogram/115-kur-fei-gp-2009-18.pdf
https://oslohorseshow.com/nb/kohs/
http://www.rytter.no/

