
 

 

Statutter klubbmesterskap sprang og dressur for 

Nord-Østerdal hestesportsklubb 

 

 

Klubbmesterskapet arrangeres hvert år, fortrinnsvis på høsten i 

Fjellregionens ridehall/Storsteigen vgs. Mesterskapet kan avholdes som 

klubb-, utvidet klubbstevne, eller D-stevne med innlagt mesterskap. 

 

For å starte klubbmesterskap i Nord-Østerdal Hestesportsklubb må medlemskontigentet være 

betalt (hovedmedlem). Aldersbestemmelser for klubbmesterskap er bestemt av KR, dvs at 

man kan starte klubbmesterskap fra året man fyller 11 år. 

 

Klassene er åpne, og det er ingen kvalifiseringskrav for start i mesterskapet. Det er lov å starte 

flere hester i flere klasser, men man kan kun ri mesterskap i en klasse og delta i mesterskap 

med en av hestene. Starter man hesten i flere klasser, er det det høyeste nivået påmeldt som 

skal telle i klubbmesterskapet.  Ponni, junior/ur og senior slås sammen.  

 

Premiering: 

For at det skal kunne avholdes mesterskap, må det være minimum 3 startende i 

klubbmesterskapet.  Ved kun tre startende deles ut bare gull og sølv. Ved fire eller flere, deles 

det ut gull, sølv og bronse. Mesterskapsavgift på kr 100 må betales før start. Vanlig 

premiering i klassen, rosett og /eller medaljer til klubbmester.  Resultatliste for 

klubbmesterskap publiseres som eget vedlegg etter stevne.  

 

Klubbmesterskapet i dressur: 
Klubbmesterskapet går i en valgfri klasse mellom LC-MC.  (Opptil LA dersom man ikke får 

tak i Dressurdommer2).  Meld deg på i den/ de klassene du vil ri, og skriv i påmeldingen 

hvilken klasse som skal være tellende i klubbmesterskapet. Hvis ikke ønsket klassenivå er 

valgt i påmelding, vil høyeste påmeldte klassenivå være tellende.   

Overkvalifisering: Ekvipasjen kan kun velge et klassenivå lavere enn de tidligere har startet. 

Dersom ekvipasjen har oppnådd 62% eller mer på et nivå, er de overkvalifisert til å starte på 

nivået under.  Eksempel: Ekvipasjer som har startet til 62% eller høyere i LA må starte i LA 

eller høyere nivå i mesterskapet. Ekvipasjer som har startet til godkjent prosent (50-61,9) i LA 

kan ikke starte LC i mesterskapet, men må velge LB eller høyere klasse. 

 

Prosentene vil være tellende på tvers av klassene, og høyeste sum vinner. Ved likeplassering 

på 1. 2. eller 3. plass er det høyeste prosent i høyeste klassenivå som er tellende. Ved fortsatt 

likeplassert er det høyeste poengsum under «allment inntrykk» som skiller. Ved fortsatt 

likeplassering etter det, er det høyest poeng på punkt 3 «harmoni» som skiller de plasserte.  

 

Klubbmesterskapet i sprang: 
Klubbmesterskapet går i en valgfri klasse som teller i klubbmesterskapet. Resultatet blir slått 

sammen på tvers av klasser.  Følgende klasser er tellende i sprang: 

 fra 0,70 m  og alle klasser opptil 1.20m. 

Overkvalifisering: Man kan ikke ha vært plassert i et nivå på 20 cm over det man er påmeldt i 

klubbmesterskapet i inneværende år. Eksempel: For start i 0,70m kan man ikke ha vært 

plassert i 0,90cm. Da må man gå opp en klasse/nivå.   

 

Klassene bedømmes i 280 (feil og stil) der ekvipasjen med minst feilpoeng og høyest 



 

 

stilpoengkåres som klubbmester. Ved likeplassering på 1., 2. eller 3. plass vil den som har 

høyest poengsum på samspill mellom hest og rytter (punkt 6 -280) være vinner. Hvis det 

fortsatt er likt, gjelder høyeste poengsum for presentasjon/førsteinntrykk (punkt 1-280) på 

samme måte.  

 

 

Ved spørsmål som ikke er avklart i statuttene, henvises det til KR I (generelt 

konkurransereglement) og KR II (sprang og KR IV (dressur). 

 

Statuttene skal revideres av styret hvert år og tilpasses nivået i klubben. 

Vedtatt av styret  03.11.2021 

 

 

 

 

 
 


