
 Statu�er for klubbmesterskap i dressur for NHSK 2023 
 Generelt: 

 Klubbmesterskapet er åpent for medlemmer av Nannestad Hestesportklubb som representerer NHSK 
 på stevner. I 2023 vil klubbmesterskapet gå over klubbens to stevner hhv. 30. april og 24. september, 
 man må delta på begge stevnene for å være med i klubbmesterskapet. Medlemskap for inneværende 
 år må være betalt.  En rytter kan kun delta med en hest/ponni i en klasse i klubbmesterskapet. 
 Dersom ekvipasjen starter flere klasser er det den høyeste av klassene som teller i 
 Klubbmesterskapet. 

 Kvalifisering: 

 Det er ingen kvalifisering, men følgende begrensninger for klassene: 

 Den enkelte klasse er stengt for deltakelse i Klubbmesterskapet for ekvipasjer som har oppnådd 70% eller mer i 
 samme klasse inneværende sesong. Det vil f.eks. si at ekvipasjer som har oppnådd 70% eller mer i LC kan ikke 
 delta i Klubbmesterskapet i LC, men må da ev. starte i LB eller høyere. 

 Den enkelte klasse er stengt for deltakelse i Klubbmesterskapet for ekvipasjer som har oppnådd 62% eller mer i 
 klasse over. Det vil f.eks. si at ekvipasjer som har oppnådd 62% eller mer i LB kan ikke delta i Klubbmesterskapet 
 i LC, men må da ev. starte i LB eller høyere. 

 Klasser: 

 Klubbmesterskapet holdes på tvers av klassene LD-LA på aktuelle stevner. Klassene får �lleggspoeng 
 for vanskelighetsgrad, 2,5 %-poeng i �llegg mellom hver klasse; 

 LD – står på oppnådd prosent 

 LC – får �llegg med 2,5 %-poeng 

 LB – får �llegg med 5 %-poeng 

 LA – får �llegg med 7,5 %-poeng 

 (Dersom LC er laveste klasse står oppnådd prosent, mens det legges �l 2,5% mellom hver klasse 
 oppover, som vist over). 

 Premiering: 

 Det kåres en Junior-klubbmester i aldersgruppen inntil 18 år (fyller 18 år i inneværende år). 

 Det kåres en Senior-klubbmester f.o.m. 19 år. 

 Vinnere er de som står med høyest prosent inkludert tilleggsprosent som beskrevet over, når 
 klubbmesterskapet går over 2 stevner vil det være høyest oppnådde prosent av de to tellende 
 stevnene som teller i klubbmesterskapet. Dersom to ekvipasjer står med likt prosentpoeng er det 
 ekvipasjen som har startet høyeste klasse av disse som vinner. Dersom ekvipasjene starter i samme 
 klasse er det helhetsinntrykket som gjelder (plassering iht. KR og resultatliste). 

 Det deles ut Klubbmester-rosett og dekken til klubbmestere, premiering blir etter endt 
 klubbmesterskap i siste del av mesterskapet, dvs. stevnet i september 2023. 


