Oslo, 12.04.2017

Til rytterkretsene og grenutvalgene

STANDARD MALER FOR KRETSMESTERSKAPENE – ENDRINGER I 2017
NRYF har lagt ut nye maler for KM på http://www.rytter.no/
Denne informasjonen sendes ut for å informere rytterkretsene og grenutvalgene om de nye
malene, og for å be rytterkretsene oppdatere sine statutter i henhold til malene. For de fleste
rytterkretsene vil oppdateringen bety så små endringer at det ikke får praktisk betydning for
deltakerne i årets KM. For noen kretser kan oppdateringene betyr større endringer. Det gjelder
spesielt presiseringen om at KM for individuelle utøvere kun kan arrangeres i aldersbestemte
klasser.
Bakgrunn
I 2011 ble det fastsatt standardmaler for kretsmesterskapene i dressur og sprang. Senere ble det
fastsatt standardmal for feltritt. Nå er malene oppdatert. Endringene er gjennomført for å få
mest mulig like grunnprinsipper og sikre at statuttene følger reglementet uten grunnlag for
misforståelser. Vi har nå presisert at individuelle KM kun kan arrangeres for alderskategorier,
slik disse er definert i KR I § 122.
Hva betyr dette for rytterkretsene?
Alle rytterkretser må gjennomgå sine statutter for KM og oppgradere dem i henhold til de nye
malene.
Malene består av en generell del som gjelder for alle KM, og en spesiell del som gjelder for den
aktuelle grenen. Malene inneholder fast tekst som ikke skal endres, og en tekst som beskriver
aktuelle tillegg eller alternativer. Disse tilleggene/alternativene er skrevet i [kursiv i parentes] og
skal erstattes med ønsket tekst i vanlig skrift, eller strykes.
For de grenene der det er utarbeidet maler, skal statuttene ikke sendes til TKr for godkjenning.
Det er kretsstyret som skal godkjenne disse statuttene.
Malene legges ut på NRYFs hjemmeside, og hver krets må legge ut sine statutter på sin egen
hjemmeside. De må også legges ved stevneinvitasjonene til KM. To eller flere kretser kan
arrangere felles KM selv om det ikke fremgår av standardmalene. Det må fremgå av KMstatuttene hvilke kretser statuttene gjelder for.
TKr vil melde tilbake dersom en krets ikke legger ut eller følger malene.

Det er verd å merke seg følgende:
 Minst mulig tekst er gjengitt fra KR for å unngå uoverensstemmelser. Det er brukt
henvisninger isteden.
 Fristen for å endre statuttene, fastsette klassenivå og lignende er satt til 01.03 samme år.
Dette for at det skal være tid til å avholde grenkonferanser og kretsting før eventuelle
endringer fastsettes.
 For 2017 er fristen 01.05 for at det skal være tid til å oppdatere statuttene i år. Alle
kretser må oppdatere sine statutter i hht malen innen 15.05.2017 selv om de har
statutter som er godkjent fra før. For de fleste vil dette ikke innebære “faglige”
endringer, bare strukturelle.
 Selv om grunnteksten er “streng”, er det lagt opp til det vi mener er nødvendig
valgfrihet. Det er opp til kretsene å bruke valgfriheten på en god måte.

Spørsmål ved uklarheter kan sendes på e-mail til tokne@online.no.
Med hilsen
Torunn Knævelsrud
Leder TKr
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