NORDLANDSHEST/LYNGSHEST
ØSTLANDET
INVITERER TIL

NM 2015 FOR
NORDLANDSHEST/LYNGSHEST
07.-09-08-2015 Medarrangør er Vestby hesteklubb
Anmeldelser til:

Nordlandshestlaget i øst
v/Liv Randi Bjørkenes
E-post: Liv@norent.no
Sprang, dressurridning, dressurkjøring og presisjonskjøring meldes via
www.hpnett.no

Påmelding:

Skriftlig påmelding innen 10.07.15 Bruk vedlagt anmeldelsesblankett.
Påmeldingen skal være underskrevet av en ansvarlig person over 18 år som med
sin underskrift bekrefter at hesten er innridd/innkjørt og regelmessig trent i de
grener den skal starte.
Det er bindende påmelding, startavgiften refunderes kun ved fremlegging av
veterinær-/legeerklæring.

Stevneavgifter:

200,- pr klasse som betales til konto: 1135.30.22204 Innen 15.07.15

Etteranmeldelse:

Godtas normalt ikke.

Kontaktpersoner før stevnet:

Jenny Gulbrandsen, jekgulbrandsen@gmail.com, tlf: 91 52 84 80
Tone Berit Semb, toneberit@yahoo.no, tlf: 90 52 31 43

Internettside:

http://www.rimfakse.no

Ryttermelding og startlister:

Legges ut på klubbens hjemmeside.

Rytter- og kuskelisens, vaksinasjon:

Rytterlisens, hestelisens og Grønt kort er påkrevd.
Kuskelisens kreves ikke for å delta.
Hesten må være vaksinert iht NRYFs eller DNTs reglement; 2 grunnvaksiner
med min 21 maksimum 92 dagers mellomrom og deretter revaksinert årlig innen
12 mnd. Minst 7 dager fra siste vaksine til ankomst oppstallingsområde.
Hestepass, gyldig vaksinasjon og egenerklæring må framvises i sekretariatet
FØR hesten tas av hengeren.
Kvittering for innbetalt startavgift og betalt medlemskap 2015 i lokallag som er
tilsluttet Landslaget for nordlandshest/lyngshest må fremvises.

Reglement:

Stevnet er åpent for alle ryttere/kusker som er medlem av et lokallag som er
tilsluttet Landslaget for nordlandshest/lyngshest.
Stevnet er bare åpent for nordlandshest/lyngshest av ren rase det vil si kun hester
med rødt eller blått pass.
Med noen få endringer følger stevnet det konkurransereglement som til enhver
tid gjelder i NRYF og DNT.
Regler på: http://www.rytter.no og http://www.travsport.no
Vi ber alle ryttere gjøre seg kjent med dette før stevnet.
Og da spesielt å legge merke til det som står om sikkerhet og hestens velferd i
KR I § 114, § 115, § 122 og § 123e.
Overdommer har all rett og mulighet til å bortvise ekvipasjer som ikke følger
disse bestemmelsene.

Det kreves ingen spesiell kvalifisering for å delta i Norgesmesterskap for
nordlandshest/lyngshest, bortsett fra at hesten må være 5 år eller eldre og i
tilfredsstillende kondisjon.
Rytter/kusk må fylle 12 år i løpet av året eller være eldre for å kunne delta i NM.
Hver hest kan starte med både en junior (t.o.m. det året man fyller 16 år) og en
senior(f.o.m. det året man fyller 17 år).
For å være med i Norgesmesterskapet må ekvipasjen starte i minst 3 klasser
hvorav en obligatorisk ”lydighetsøvelse”. Lydighetsøvelsen kan være:
dressurridning, skeid, dressurkjøring eller presisjonskjøring. Både kjøring og
ridning må inngå for å være med i konkurransen om å bli norgesmester.
Vi gjør oppmerksom på at hesten kan starte i maks 3 klasser per dag.
En hest kan startes i samme klasse med flere ryttere/kusker. Hesten kan i tillegg
starte i enkeltøvelser med annen rytter/kusk, men ekvipasjen deltar da kun i
enkeltøvelsene. Antall starter per hest per dag kan likevel ikke overskride 3.
Alle ekvipasjer skal ha nr lapp i hodelaget eller på sjabrak. Hingster skal merkes
med hingstemerker i hodelag.
Junior skal benytte hjelm og sikkerhestsvest i alle klasser.
I trav, galopp og sprang er det påbudt med hjelm og sikkerhestsvest for alle.
I trav kan det kun benyttes sulky eller roadcard, det skal brukes slagreim og det
er ikke tillatt med med-sitter.
I trav og galopp vil bli delt opp i grupper på maks 5, ved flere grupper er det
tiden som bestemmer resultatrekkefølgen.
I presisjonskjøring og dressurkjøring er det tillatt å bruke roadcard.
I både dressur- og presisjonskjøring må kuskens, medhjelperens antrekk stemme
overens med vognen og seletøyets stil. Kusken skal ha kjøreforkle,
hodebekledning(hjelm) og pisk.
Sprangridning dømmes etter Bed 238.2.2.
Sikkerhetsregler gjelder også hestepasser/-hjelper.
Premiering:

I hver klasse er det vanlig individuell premiering. Enkeltklassene premieres med
rosetter og premie til 1/3 av de startende. Disse enkeltøvelsene er ikke å anse
som egne mesterskap, men de gir konkurransepoeng etter
poengberegningssystem som beskrevet i statuttene for NM 2015.
I norgesmesterskapet sammenlagt deles ut medaljer (gull, sølv og bronse) og
pokaler til nr. 1, 2 og 3.

Baneforhold:

Utebane(ved dårlig vær i hall).

Oppstallingsforhold:

På Norsk hestesenter, starum. Begrenset oppstalling, andre
oppstallingsmuligheter vil bli oppgitt ved full stall på Starum. Avtales på
forhand. Bruk anmeldelsesblankett.
Kontakt person: Jenny Gulbrandsen. jekgulbrandsen@gmail.com
200,- pr døgn m/flis. Boksen skal rengjøres før avreise. Straffegebyr 200,-

Forslag til innkvartering:

Plass til campingbiler på Starum. 200,- pr natt og begrensede plasser på starums
internat, 320,- pr natt. Kontakt: Liv Randi Bjørkenes, liv@norent.no
Hekshusstranda camping, tlf: 61 16 91 57
Evjua strandpark, tlf: 95 81 33 85

Kiosk:

Det vil være kiosk på stevneplassen med salg av mat og drikke.

Forsikring:

All deltagelse skjer på eget ansvar.
Egen skadeforsikring må om ønskelig tegnes på rytter/kusk og hest av hver
enkelt.

Endringer:

Rett til endringer forbeholdes. Rekkefølgen på klassene kan bli endret.
KLASSENE(klasserekkefølgen lørdag og søndag kan bli endret):

Fredag 07.08.2015
Klasse 1:

Travløp 1600 meter med voltestart, junior

Klasse 2:

Travløp 1600 meter med voltestart, senior

Klasse 3:

Galoppløp 1000 meter, junior

Klasse 4:

Galoppløp 1000 meter, senior

Klasse 5:

Skeid, vanskelig rideklasse

Klasse 6:

Skeid, vanskelig kjøreklasse

Lørdag 08.08.2015
Klasse 7:

Dressurridning klasse LB:0 NRYF 2009 for junior. Banemål 20X60m

Klasse 8:

Dressurridning klasse LB:3 NRYF 2010 for senior. Banemål 20X60m

Klasse 9:

Presisjonskjøring lett enbet ponni, junior
Hinderbredde: Vognens sporbredde + 40 cm
Antall hinder: 16 – 20
Minimumstempo: 180 m/min

Klasse 10:

Presisjonskjøring lett enbet ponni, senior
Hinderbredde: Vognens sporbredde + 40 cm
Antall hinder: 16 – 20
Minimumstempo: 180 m/min

Søndag 09.08.2015
Klasse 11:

Sprangridning 70 cm for junior Bed 238.2.2.

Klasse 12:

Sprangridning 80 cm for senior. Bed 238.2.2.

Klasse 13:

Dressurkjøring. Lett program (LB, stor bane) Banemål 40x80m, junior

Klasse 14:

Dressurkjøring. Lett program (LB, stor bane) Banemål 40x80m, senior

NORDLANDSHEST/LYNGSHEST ØSTLANDET ØNSKER ALLE
HJERTELIG VELKOMMEN!

