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Tomter rideklubb  

STATUTTER RIDESKOLEMESTERSKAP I DRESSUR 2022 

 

Generelt:  
• Det kan arrangeres Rideskolemesterskap i dressur hvert år, fortrinnsvis på høsten. 

• Rideskolemesterskapet er åpent for ryttere med medlemskap i Tomter Rideklubb, 
uavhengig av representasjonsklubb inneværende år og som i tillegg rir i rideskolen på 
Blixland. 

• Rideskolemesterskapet omfatter individuelle mesterskap. 

• Det kreves minst tre (3) startende i hver klasse for at mesterskap i klassen skal 
arrangeres 

• Det er ingen sportslige krav til kvalifisering, men aldersbestemmelser på hest og 
rytter, jf. Norges Rytterforbund – Reglement KR 1, gjelder.  

• Nedre alder for Rideskolemesterskap er f.o.m det året rytter fyller 11 år ref. Norges 
Rytterforbund – Reglement KRI tillegg 3 3b 

• En rytter kan kun starte ett Rideskolemesterskap samme år i samme gren innen 
samme klubb. I henhold til KR I, tillegg 3.8.  

• En rytter kan ikke starte Rideskolemesterskap og klubbmesterskap i samme gren i 
samme år.  

• Ved for få påmeldte  vil klasser (hest og ponni) kunne slås sammen 
 

Kvalifisering:  
• Det er ingen kvalifiseringskrav utover generell kvalifisering ref. Norges rytterforbund 

– reglement: KRII § 258 

• Nedre alder for mesterskap er f.o.m det året rytter fyller 11 år ref. K Norges 
rytterforbund – reglement RI tillegg 3 3b 

• Man behøver ikke ha ridd klassenivået før start. 
 

 
 
Generelle bestemmelser om klasser og bedømming i Rideskolemesterskap i 
dressur i Tomter rideklubb:  

• Det kan arrangeres separate mesterskap for hest og ponni, eller klassene kan slås 
sammen til én samlet klasse. Dette bestemmes av rideklubbens styre i forkant av at 
invitasjon offentliggjøres. 

https://tomterrideklubb.no/
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Klasser og bedømming i 2022:  

2022 arrangeres følgende mesterskapsklasser i dressur:  

• Rideskolemesterskap i dressur: LD:1 

 

 
Startavgift og premiering: 

• Startavgift klubbmesterskap er kr. 100,- som kommer i tillegg til startavgift for 
klassen. 

• Det er vanlig individuell premiering i hver klasse.  

• Det kreves minst tre (3) startende per klasse for at mesterskap i klassen skal 
arrangeres.  

• Ved kun 3 startende deles det ut kun gull og sølvmedalje. 

• Det utdeles ærespremie til rideskolemester, rosetter og andre premier 
 

 
 
Ved spørsmål som ikke er avklart i statuttene, henvises det for øvrig til Norges rytterforbund 
– reglement KRI (Generelt konkurransereglement) og KRIV (Dressur)  
 
Styret har fullmakt til å gjøre endringer i statuttene ved behov. Statuttene kan endres før 

invitasjon offentligjøres for årets klubbmesterskap. 

 

 

Styret, Tomter rideklubb: 05.10.2022 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


