Statutter for N/M for nordlandshest/lyngshest
Vedtatt 17.3.2015
1. Formål
NM for nordlandshest/lyngshest er en kombinert konkurranse der formålet er å fremme
allsidig bruk av nordlandshest/lyngshest. Konkurransen består av ulike ride- og kjøreøvelser
tilpasset N/L-hestens egenart, slik at ekvipasjens allsidige ferdigheter blir vektlagt.
2. Generelt
Stevnet er åpent for alle ryttere/kusker som er medlem av nordlandshest/lyngshestlag som er
tilsluttet Landslaget for nordlandshest/lyngshest. Stevnet er bare åpent for nordlandshest/
lyngshest i A eller B register. Stevnets dommere skal være godkjent av hovedstyret i
Landslaget. Med visse unntak (for eksempel aldersgrenser) følger stevnet det
konkurransereglement som til enhver tid gjelder i de respektive grener. Unntakene
spesifiseres i proposisjonen for mesterskapet.
3. Kvalifisering og påmelding
Det kreves ingen spesiell kvalifisering for å delta i Norgesmesterskap for nordlandshest/
lyngshest, bortsett fra at hesten må være i tilfredsstillende kondisjon. Hver hest kan starte
med både en junior og en senior. Følgende aldersgrenser gjelder: Junior: t.o.m. det året man
fyller 16 år. Senior: f.o.m. det året man fyller 17 år.
4. Stevnets klasser
Følgende klasser skal arrangeres. Rekkefølgen på klassene kan variere, men hensynet til
hestene skal alltid tas i betraktning ved programoppsett.
Løpsøvelser:
1. Travløp 1600 meter med voltestart, junior og senior
2. Galoppløp 1000 meter, junior og senior
NRYF grener i eget stevne:
3. Dressurridning klasse LB:0
4. Dressurridning klasse LB:3
5. Sprangridning 70 cm for junior Bed 238.2.2.
6. Sprangridning 80 cm for senior. Bed 238.2.2.
7. Presisjonskjøring lett B enbet ponni, junior og senior
8. Dressurkjøring. Lett program (LB), junior og senior
Egne øvelser:
9. Skeid kjøring VK
10. Skeid ridning VK
Det må startes i minst 3 klasser hvorav en obligatorisk "lydighetsøvelse". Lydighetsøvelsen
kan være: dressurridning, dressurkjøring, presisjonskjøring eller skeidøvelse. Både kjøring
og ridning må inngå for å være med i konkurransen om å bli norgesmester.

5. Resultatberegning
Klassevinnerne blir kåret etter tradisjonell (vanlig) utregning av poeng. Omregning til
konkurransepoeng skjer etter følgende tabell etter at klassens resultat er utregnet på vanlig
måte, og det er satt opp rangering for deltakerne i den aktuelle klassen der N er antall
deltakere i klassen:
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Osv. helt til siste ekvipasje som har gjennomført får 2 poeng. Ekvipasjer som er eliminert
eller har trukket seg får 0 konkurransepoeng.
6. Arrangør av mesterskapet
Hovedstyret oppnevner etter søknad arrangør av norgesmesterskap for
nordlandshest/lyngshest. Arrangør kan være et lokallag, eventuelt samarbeid mellom to eller
flere lokallag. Norgesmesterskapet avholdes fortrinnsvis på høsten hvert annet år, og søknad
sendes hovedstyret året før mesterskapet. Det tilstrebes at norgesmesterskapet holdes på
forskjellige steder i landet hvert år. Arrangør(ene) utpeker en ansvarlig arrangementskomite,
og en representant fra hovedstyret tiltrer denne komiteen.
7. Dommere og banebyggere
Dommere og banebyggere foreslås av den lokale arrangør og godkjennes av hovedstyret
8. Premiering
I hver enkelt klasse er det vanlig individuell premiering. Disse enkeltøvelsene er ikke å anse
som egne mesterskap.
I norgesmesterskapet sammenlagt deles ut medaljer (gull, sølv og bronse) og pokaler til nr. 1,
2 og 3 fra Landslaget. Det er i tillegg anledning til å sette opp gavepremier.
9. Framtidige endringer
Statuttene kan endres hvert annet år. Forslag til endringer rettes til hovedstyret innen
utgangen av desember året før mesterskapet avholdes.

