	
  
	
  

Referat Terminlistemøte 2017 Hedmark Rytterkrets
Dato: 09.12.2016
Av: Trine Maren Aamodt Kurud
Tilstede: Representanter fra Hedemarken Rideklubb, Nord-Østerdal kjøre-og rideklubb,
Kongvinger og Omegn Rideklubb, Elverum Rideklubb, Solør Rideklubb, samt Styret i
Hedmark Rytterkrets.

Saker
Gjennomgang av terminlisten 2017
Terminlisten var på forhånd satt opp av Kretsen, denne ble godtatt uten store endringer.
Elverum hadde søkt om stevne samme helg som Kongsvinger 12.mars, Elverum valgte å
flytte stevnet til 05.mars. NØST måtte flytte et stevne i september da dette var lagt opp
samme helgen som Hedemarken skal arrangere KM sprang. Solør sendte inn forslag etter
fristens utløp og fikk dermed ikke stevner de helgene andre klubber allerede hadde søkt.
Kongsvinger valgte å trekke et D-stevne i Sprang i januar. Den endelige terminlisten for
Hedmark Rytterkrets 2017 ligger vedlagt.

Kurs
Kretsstyret foreslo å avholde kurs i både SDA og DDA, klubbene var positive til SDA, men
mente det ikke var hensiktsmessig med DDA da dette ofte avholdes andre steder.
Ellers ble ingen kurs foreslått.

KM statutter
Forslag fra Kretsen om noen forandringer i statuttene for KM i begge grener. Endringene er å
finne i referat fra Styremøte i Hedmark Rytterkrets 08.12.2016 på kretsens sider på Facebook.
Det ble imidlertid foreslått andre endringer på terminlistemøtet:

	
  
KM Dressur: KM senior var fra Kretsens side foreslått senket til LA, det ble foreslått og heve
denne til MC, som allikevel er lavere enn 2016(MB). LA gjelder som kvalifisering til
seniormesterskap i klasse MC.
KM-D-P opp fra LC til LB. Dette på bakgrunn av at ekvipasjer skal kunne strekke seg litt for
å ri KM.
KM-D-Fjordhest ble foreslått strøket fra KM da det siste år ikke har vært startende i klassen
til å holde mesterskap.
KM-D-Lag: Dette er ikke godkjent som et KM som det har blitt kjørt siste år, dermed vil det
kun bli en lagkonkurranse. Vinneren av lagkonkurransene vil være de som holde KM neste
sesong. Lagkonkurransen vil fortsatt gjennomføres som den har vært tidligere år, med klasser
fra LC-MC med 3-4 forskjellige ryttere på 3 forskjellige nivå. Her legges det inn nye
kvalifiseringskrav i de forskjellige klassene. Se vedlegg KM-D-statutter.

Andre Statutter
Hallmesterskap Dressur: Ønske om nye regler for kvalifisering i klassene. Klassene stenges
for ryttere som har ridd til over 62% eller bedre i to klasser høyere enn mesterskapsklassene,
dette gjelder ikke i MC hest, her kan ekvipasjene starte uavhengig av resultater i høyere
klasser.
Nivåene i 2017 settes til: Ponni-LC, Hest LB og MC.
Hallmesterskap sprang: Ønske om nye regler for kvalifisering i klassene. Samtlige av
klassene stenges for ryttere som har ridd med 8 feil eller mindre i klasser som er 20cm høyere
enn den aktuelle mesterskapsklassen siste kalenderår.
Sprangcup: Hedmark Rytterkrets styre foreslår å forandre vintercup sprang til en ny
Sprangcup som går over 5 stevner, samme mal som vintercup, men over 5 stevner, både
innendørs og utendørs igjennom sesongen. Klubbene er positive til dette. Det ble også
foreslått og gjøre det samme i dressur, da vil en dressurcup erstatte Vårcup dressur. Det vil bli
utarbeidet statutter til en slik cup i dressur som sendes ut til klubbene, disse ligger vedlagt
referatet.
Forslaget til statutter til sprangcup fikk følgende innspill:
Bedømming: Det var ønske om å kjøre annen bedømming enn feil og stil i cup klassene, dette
blir ikke aktuelt da det er ønske og anbefaling fra NRYF om at lavere klasser kjøres som Feil

	
  

og stil, bed. 280. Finalene vil gå i bed. 238.2.2. Det legges imidlertid inn i statuttene en
anbefaling om at disse klassene skal gå med to stildommere i hver klasse, dette på bakgrunn
av ønsker fra flere klubber på terminlistemøtet.
Cupavgiften i begge cupene vil økes fra 150 kr til 250 kr da cupen går over flere stevner, og
med ønsker om bedre premier enn i den gamle vintercupen.

