REGLEMENTSENDRINGER KR V 2020
Konkurransereglement for Feltritt (KR V) 2020 gjøres gjeldende fra 2. mars 2020. Her følger en kort
oversikt over de vesentligste endringer:

Kvalifisering (§ 522)
Regler om kvalifisering har til hensikt å bidra til at ekvipasjen er forberedt for start på de ulike
klassenivåene. Kvalifiseringskravene må være å anse som et minimum for å være klar for start. De vil
imidlertid aldri kunne erstatte rytters eget ansvar for trening og forberedelser som gir det beste
grunnlaget for å lykkes på stevner uansett nivå.

Endring:
Kvalifisering vil kun skje som ren klassekvalifisering. Feltrittskortet og sprangkvalifisering utgår.

Begrunnelse:
Det var i sin tid gode argumenter for innføring av både feltrittskortet og sprangkvalifisering. Etter en
evaluering i løpet av sesongen 2019, samt en rekke henvendelser vedrørende kvalifisering, har det blitt
klart for SU-F at regelverket fremstod meget komplisert og at det var rom for tolkninger og
misforståelser. Det har vært en klar ambisjon for SU-F å forenkle og tydeliggjøre regelen.
Feltrittskortet har vist seg å ikke fungere etter hensikten. Vårt langstrakte land har verken nok trenere
eller terrengbaner til å kunne tilby ordningen i alle deler av landet med feltrittsaktivitet. Det er heller
ikke hensiktsmessig å ha krav om feltrittskort på høyere nivå. (Sverige har nå også tatt dette helt bort fra
sitt system.) Flere trenere med autorisasjon (feltrittskortutstedere) har gitt uttrykk for at et kort møte
med en ukjent ekvipasje ikke er tilstrekkelig for å godkjenne ekvipasjen for et gitt klassenivå. Flere
trenere mener også at terrengtreninger bør ha fokus på formidling og fremme av god og sikker ridning
uten element av å være en «testsituasjon». Dette for å optimalisere for utvikling og god trening med
tanke på sikker ridning.
Sprangkvalifisering ble i sin tid innført i mangel av feltrittskortet. Dette er også nå tatt bort som et
kvalifiseringskrav som en konsekvens av SU-F sitt ønske om å gjøre kvalifiseringskravene mer entydige. Å
delta i sprangklasser høyere enn feltrittsklassen, vil imidlertid uansett være god erfaring og læring for en
feltrittsekvipasje. SU-F er dog av den oppfatning at dette må tillegges den enkelte rytters ansvar
gjennom trening og deltakelse i konkurranser.

Klassebetegnelse ponni
Endring:
Klassebetegnelsene «Debutant ponni» og «Lett ponni» utgår og erstattes med hhv P80 og P90.
Betegnelser på lavere klassenivå endres tilsvarende:
NÅ (2020)
FØR (2019)
P70
70 cm
P80
Debutant ponni
P90
Lett ponni
H70
70 cm
H80
80 cm
H90
90 cm
H100
100 cm

Eventuelle spørsmål kan rettes til Sportsutvalg feltritt v/ Sissel Røinås (leder)

