
Uttakskriterier til Lag-NM i dressur 2020 

for Tanum Rideklubb 
  

Formål 

Tanum Rideklubb ønsker å delta med lag både i ponni- og hesteklassene i Lag-NM dressur og 
å kunne hevde seg i toppen. I tillegg til at det gir rytterne erfaring og rutine, styrker det 
lagfølelsen og er med på å bygge klubbens renomme.  

Mesterskapet 

NM-D-Lag (hest): Hvert lag består av 3 eller 4 ekvipasjer med senior- og/eller ungryttere 
og/eller juniorryttere. Mesterskapet går over to dager med to MB-klasser og en MA-klasse 
hver dag. Minst en ekvipasje fra hvert lag må starte i hver klasse. 
  
NM-D-Lag-P (ponni): Hvert lag består av 2 eller 3 ponniekvipasjer. Mesterskapet går over to 
dager med en LA-klasse og en klasse i FEIs programmer for P hver dag. Minst en ekvipasje 
fra hvert lag skal starte i LA-klassene, og minst en ekvipasje skal starte i FEI-klassene. 
  
Se for øvrig KR IV § 472. 

Hvem kan delta i Lag-NM 

Det er egne kvalifiseringsregler for start til Norgesmesterskap for lag jf. KR IV § 472 nr 2 og 
§470: 
Ekvipasjene (hest og rytter sammen) må minst ha gjennomført høyeste klassenivå de skal 
starte én gang på L-stevne eller høyere, med følgende resultater: 

● NM-D-Lag-P: 60 % av maksimalt oppnåelig poengsum 
● NM-D-Lag: 62 % av maksimalt oppnåelig poengsum 

Kvalifiseringskravet må være oppfylt før mesterskapsstevnet starter. Alle kvalifikasjonskrav 
må være oppfylt i løpet av de tre siste kalenderår før inneværende. Resultat fra dommer 
som dømmer med dispensasjon teller ikke. Det gis ikke dispensasjon fra 
kvalifiseringskravene. Se også KR I §150.2.  

I tillegg til å oppfylle kvalifiseringskravene må følgende være i orden innen søknadsfristen: 

● All medlemskontingent til Tanum Rideklubb må være betalt 

● Alle nødvendige lisenser etc for at hest og rytter skal kunne delta må være i orden og 
betalt 

Tanum rideklubb består av medlemmer som sammen arbeider for at klubben skal 

gjennomføre stevner. Alle aktive medlemmer bidrar med innsats under stevner, på 



dugnader, i styrearbeid eller på annen måte. Muligheten for å søke om å delta er således 

kun åpen for medlemmer som yter en innsats for Tanum rideklubb. 

Søknad 

Medlemmer som ønsker å ri Lag-NM må selv sørge for å sende inn søknad til styret innen 9. 

august. Ryttere som ikke har sendt søknad om deltakelse innenfor fristen, anses for ikke å 

ha søkt om å starte Lag-NM, og blir derfor ikke med på uttaket. 

 

Søknad skal leveres elektronisk her: https://forms.gle/e2ujXid69GAvkQkD9  

Uttaket 

Uttak av alle lag til Lag-NM gjøres av styret, etter innspill fra trenere og andre styret ønsker 

å konsultere før uttaket. Alle innspill må ha kommet til styret innen søknadsfristen. 

 

Medlemmer av styret som selv søker om å delta, eller er i familie med ryttere som søker om 

å delta, eller av andre grunner anses som inhabile, skal ikke være med på å ta ut lagene. 

Dersom styret ikke blir beslutningsdyktig på grunn av habilitetssituasjonen peker styret ut 

hvem som skal være med på uttaket sammen med styret. 

 

Uttaket vil bli kunngjort på vår hjemmeside www.tanumrideklubb.no og på vår 

Facebook-profil, i tillegg til e-post direkte til de rytterne som er tatt ut. Dette blir gjort 

senest 3 uker før stevnestart for at sikre ekvipasjer skal ha tid til forberedelse.  

 

Styret vil foreta uttaket på kriterier som først og fremst baseres på resultater og stabilitet. 

Det vil bli foretatt en helhetsvurdering der skjønnsmessige kriterier som bygger på kravene 

for å melde interesse til Lag NM kan få utslag. En viss åpning for skjønnsmessig vurdering 

har til hensikt å gi noe fleksibilitet når vanskelige, og uforutsette situasjoner, oppstår og 

beslutninger må tas. For ponni vil det å få med flest mulig ryttere prioriteres foran 

optimalisering av lagene. 

 

Ved å sende søknad om deltakelse til lag-NM bekrefter man at man ønsker å delta på det 

laget og i det programmet man blir satt opp på av styret. Hvis en rytter ikke ønsker å ri på 

det laget/det programmet de er satt opp i vil denne rytteren bli tatt ut av uttaket og de 

andre rytterne vil bli flyttet oppover. 

 

Styret vil ta ut lagene med navngitte ekvipasjer som reserver. Ekvipasjene må bekrefte 

deltakelse i klasse/reserve innenfor opplyst frist. 

 

Alle ekvipasjer som har bekreftet start/reserve må forberede seg til deltakelse selv om laget 

de er blitt tatt ut til ikke meldes/trekkes/reserveposisjonen ikke inntreffer. Ekvipasjene må 

også delta på de treninger og opplegg klubben måtte bestemme for lagene hvert år. 

https://forms.gle/e2ujXid69GAvkQkD9
http://www.tanumrideklubb.no/
http://www.tanumrideklubb.no/


 

Økonomi 

Tanum Rideklubb vil subsidiere kr 1500,- for sine ryttere. 

  

Styret i Tanum Rideklubb 

Juni 2020 

 


