NIHF Stevnestruktur for 2019
NIHF Stevnestruktur for 2019 ......................................................................................................... 1
1. Formål ................................................................................................................................................. 3
2. Gyldighet og tidsfrister ................................................................................................................ 3
2.1 Stevnstrukturen ..................................................................................................................................... 3
2.2 Terminliste ............................................................................................................................................ 3

3. Generelle retningslinjer ............................................................................................................... 3
3.1 Stevnehåndbok ..................................................................................................................................... 4
3.2 IceTest .................................................................................................................................................. 4
3.3 Påmelding til stevner ............................................................................................................................. 4
3.4 Stevneinvitasjoner ................................................................................................................................. 5
3.5 Baner brukt til kvalifiseringsstevner ...................................................................................................... 5
3.6 Dommere .............................................................................................................................................. 5
3.7 Rytterlisens ........................................................................................................................................... 5
3.8 Rytternes rettigheter og plikter .............................................................................................................. 5
3.9 Hestepass og Vaksinasjoner…………………………………………………......…………………………....6

4. Klasseinndeling og kvalifiseringsgrenser ........................................................................... 6
4.1. Aldersklasser ....................................................................................................................................... 6
4.2 Sports- og Fritidsklasser ....................................................................................................................... 7
4.3 Kvalifikasjonskrav for 2019 ................................................................................................................... 8

5. Stevneprofiler .................................................................................................................................. 9
5.1 Dommertjuer ....................................................................................................................................... 10
5.2 A- Stevne .............................................................................................................................................10
5.3 B-stevne ...............................................................................................................................................10
5.4 C- og D- Stevne ...................................................................................................................................10

6. Proposisjoner for Norgesmesterskap ..................................................................................11
6.1 Tildeling ................................................................................................................................................11
6.2 Baner ...................................................................................................................................................11
6.3 Stevneprogram ....................................................................................................................................11
6.4 Oppstalling ...........................................................................................................................................11
6.5 Klasser .................................................................................................................................................11
6.6 Ryttere .................................................................................................................................................11
6.7 Disipliner ..............................................................................................................................................11
6.8 Dommere .............................................................................................................................................12
6.9 Kvalifisering ..........................................................................................................................................12
6.10 Premiering...........................................................................................................................................12
6.11 Kombinasjonsvinnere .........................................................................................................................12
6.11.1 For 4-gjengere ............................................................................................................................... 12
6.11.2 For 5-gjengere ............................................................................................................................... 12
6.12 Sponsorer. ........................................................................................................................................ 12

7. World Ranking List (WRL) ........................................................................................................ 13
8. Prinsipper ved uttakning til representasjonsstevner (Nordisk, VM, FEIF cup) .. 13
8.1 Generelle prinsipper ............................................................................................................................ 13
8.2 Uttakning til Nordisk Mesterskap og Verdensmesterskap .................................................................. 13

1

8.3 Internasjonal FEIF cup ........................................................................................................................ 13

9. Proposisjoner for Nordisk Mesterskap ............................................................................... 14
9.1 Antall deltakere fra hvert land ............................................................................................................. 14
9.2 Disipliner ved Nordisk mesterskap ...................................................................................................... 14

10. Proposisjoner for VM ............................................................................................................... 14
10.1 Antall deltakere fra hvert land ........................................................................................................... 14
10.2 Disipliner ved VM .............................................................................................................................. 14
10.3 Tittelforsvarere .................................................................................................................................. 14

11. Søknadsskjema for A- og B- stevner ................................................................................. 15

2

1. Formål
Formålet med stevnestrukturen er å regulere og kvalitetssikre stevner arrangert av lokallag
tilknyttet NIHF. Stevnestrukturen revideres årlig basert på erfaringer fra innværende sesong, til
beste for sporten og for å samle flere aktører.

2. Gyldighet og tidsfrister
2.1 Stevnestrukturen
Stevnestrukturen gjelder for alle lokallag tilsluttet NIHF som arrangerer stevner sesongen 2019.
Stevnestrukturen revideres årlig av Sportsutvalget (SU), men ordlyder kan endres der det er
hensiktsmessig med presisering i løpet av året. Neste revisjon skal gjøres etter sesongen 2019
og frist for lokallagene til å sende inn synspunkter til SU er 15. september 2019.
Tilbakemeldinger diskuteres på halvårsmøtet. Revidert stevnestruktur legges frem av SU innen
10. januar påfølgende år.

2.2 Terminliste
Terminlisten for Sport skal presenteres hvert år på NIHF’s halvårsmøte, og ansvarlig er SU.
Fristen for å melde inn stevner til terminlisten er derfor satt til 1. oktober. SU tildeler også A- og
B-stevner (NM og uttagningsstevner) for kommende sesong. Søknadene vurderes etter
baneanlegg, oppstallingsmuligheter, geografisk spredning og historikk. Lokallag som ønsker å
stå som arrangører av A-stevner og WR stevne i 2020 må søke SU om dette innen 1. oktober
2019. Bruk søknadsskjema som ligger vedlagt. Søknaden bør inneholde informasjon om
baneforhold og oppstallingsmuligheter, i tillegg til tidsangivelse for de aktuelle stevnene klubben
søker på. Søknad om WR stevner etter utløpt frist 1. oktober, men før 1. desember, medfører et
saksbehandlingsgebyr på kr. 2500,-. Søknader etter 1. desember men før 10.februar medfører
et saksbehandlingsgebyr på kr. 5000,- og søknad om WR stevner etter 10. februar, vil ikke bli
behandlet.

3. Generelle retningslinjer
Ut over å følge stevnestruktur for NIHF, bør alle stevnearrangører selv gjennomføre sin egen
kvalitetssikring (internkontroll) for stevnearrangementer, som står i harmoni med den stevneprofilen som stevnet er tildelt på terminlisten. Dette gjelder bane- og oppstallingsforhold osv. Fra
2005 har det vært tilgjengelig en stevnehåndbok som ligger på NIHF hjemmesiden og alle
stevner bør benytte IceTest stevneprogram for gjennomføring av stevnet.

3

3.1 Stevnehåndbok
Sportsutvalget utarbeidet i 2005, revidert 2016, en Stevnehåndbok som er tilgjengelig for alle
lokallag og ligger på NIHF sin hjemmeside. Håndboken beskriver de forskjellige sider ved å
arrangere et stevne, så som påmelding, innsjekking, sekretariat, nøkkelpersoner, dommere,
baner, økonomi etc. Håndboken er ment som et oppslagsverk og påminnelse både for nye og
rutinerte stevnearrangører. Målet er at håndboken skal være et dynamisk dokument som skal
oppdateres årlig. Det er derfor ønskelig med innspill fra lokallagene for å sikre at håndboken blir
riktig og praktisk i bruk.

3.2 IceTest
Stevneprogrammet IceTest er utarbeidet av Marko Mazeland, tidliere sportsdirektør i FEIF.
IceTest er blitt et begrep, og er en forkortelse for "Icelandhorse Test Program". Programmet er
utprøvd på alle de store og flere små stevner fra 2004. Dataprogrammet er brukervennlig, men
krever litt opplæring. Programmet er oversatt til norsk og kan lastes ned fritt på
www.feif.org/FEIFservices/software og vil også bli tilgjengelig gjennom NIHF hjemmeside.
Programmet brukes til å lage startlister og beregne resultater. Resultatene genererer automatisk
fortløpende plassering i uttagning, og resultatlister kan skrives ut umiddelbart.
IceTest skal brukes på WR stevner, da det kun er korrekt datafil fra IceTest som godkjennes av
FEIF. Programmet oppfordres også brukt på øvrige stevner.
Ta kontakt med SU dersom det er spørsmål rundt bruk av programmet.

3.3 Påmelding til stevner
For å kunne delta på stevner arrangert av NIHF, eller lokallag tilknyttet NIHF, må vedkommende
være medlem av et lokallag tilsluttet NIHF, en rideklubb tilsluttet Norges Rytterforbund eller en
søsterorganisasjon tilsluttet FEIF. Ryttere som ikke har betalt medlemsavgift til et lokallag, eller
en rideklubb, eller er påmeldt på feil grunnlag, gis ikke rett til refusjon av stevneavgift. For å
unngå unødvendige komplikasjoner, bør stevneledelsen kontaktes. Kun ryttere som har betalt
rytterlisens kan delta på A- og WR-stevner. Disse stevnene er derfor kun åpne for medlemmer
tilsluttet NIHF eller FEIF. Ryttere må selv bekrefte og dokumentere hvilket resultat de har
oppnådd, som gir dem rett til å starte i A- klasse eller B- klasse. Stevneledelsen har rett til å
avvise ryttere dersom feil opplysninger er gitt i påmeldingen. Deltagende hest må være født i
2014 eller tidligere (2013 eller tidligere for deltagelse i NM) og være registrert i NIHF. For
deltagende hester gjelder FIPO, se særlig pkt. 2.1 i FIPO. Hopper kan ikke starte i konkurranser
det året de føller. For de fleste stevnene vil det være mulighet å melde seg på via Sporti.
Brukernavn og passord tildeles ved betaling av rytterlisens Det er tillatt å forhåndspåmelde hest
uten oppnådd kvalifikasjonskrav men dersom kravet ikke er oppnådd innen betalingsfristen for
stevnet, er rytter pliktig til å gi beskjed til arrangøren at påmelding trekkes. Dersom beskjed eller
avmelding ikke blir gitt vil stevneavgift forfalle til betaling. At kvalifikasjonsgrense ikke ble
oppnådd er ingen gyldig grunn for ikke å betale for stevnet, og veterinær- og/eller helseattest
kreves for refusjon av stevneavgift. Det gjelder uansett påmelding via post eller mail. Dersom
man ikke stiller til start og ikke har gitt beskjed til stevnearrangøren minimum 5 dager før
stevnestart, blir man automatisk ilagt et gebyr på kr. 200. For å få refundert stevneavgift må
man sende kopi av veterinærattest eller legeattest til stevnearrangøren innen en uke etter
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stevnets slutt. Man må også samme dag det blir klart at man ikke kan starte gi beskjed til
arrangøren at ekvipasjen uteblir fra stevnet.

3.4 Stevneinvitasjoner
Det bør være tilnærmet lik utforming av stevneinvitasjoner. Arrangør kunngjør og bestemmer
påmeldingsfristen. Etteranmelding kan, dersom det står i stevneinnbydelsen, godtas mot
betaling av dobbel disiplinavgift. Startlistene bør så langt det er mulig legges ut på internett, det
samme gjelder resultatlister. Evt tak på antall startende må fremkomme av invitasjonen og evt i
Sporti.

3.5 Baner brukt til kvalifiseringsstevner
For å sikre at baner som benyttes til stevner der ryttere kan oppnå kvalifiserende resultater har
en egnet standard, er det satt følgende minimumskrav: Banen skal være oval og minimum 160
meter lang. Rettstrekke godkjennes ikke. Banen skal være tilnærmet flat og underlaget egnet for
ridning. I tillegg bør den være så bred at rytterne kan passere hverandre uproblematisk. For WR
stevner gjelder egne banestandarder, ovalbanen skal bla. være minimum 250m., se FIPO for
nærmere detaljer.

3.6 Dommere
Dommere skal ha dekket reise- og oppholdsutgifter. Med hensyn til transport med egen bil skal
statens satser for minste bil benyttes. Billigste transportmåte skal benyttes og avvik skal på
forhånd avtales med stevnearrangøren. Dommerhonorar: Veiledende A,-B,-C, WR-stevner kr.
1000,- som minstesats og inntil 8 timer, D-stevner kr, 800,-. Deretter kr. 200,- pr. påbegynt time.
Se forøvrig Dommerstrukturen.

3.7 Rytterlisens
Alle ryttere som skal delta på A- og B- stevner må løse rytterlisens. Lisensen betales årlig.
Lisensen for 2019 er kr. 500,- og betales inn til NIHF via nettsystemet Sporti – www.sporti.no.
Betaling for rytterlisens må være registrert for at påmelding til A- og B- stevner er gyldige. Det
oppdateres til en hver tid sentralt en liste over registrerte lisensbetalere og informasjonen er
tilgjengelig hos NIHF`s organisasjonssekretær. Det er kun ryttere med gyldig rytterlisens som er
påmeldingsberettiget til A- og B-Stevner. Merk: Rytterlisensen er ikke påkrevd på C eller D
stevner.

3.8 Rytternes rettigheter og plikter
Stevnene er til for rytterne, og det bør tilstrebes at stevnene skal tilrettelegges slik at det gagner
rytteren. Det gjelder spesielt startlister, tidsplaner og pauser. Ryttere på sin side må forholde
seg til oppsatt tidsplan med eventuelle forsinkelser som kan oppstå. Endring i startlister etter at
disse er publisert på stevneplassen skal ikke forekomme, selv med rytteres samtykke.
Det er ikke tillatt å starte en klasse tidligere enn antatt, uten at dette er annonsert i god tid.
Arrangøren må forsikre seg at involverte ekvipasjer har fått beskjed. Ved forsinkelser har
arrangør ansvar for å informere om hvor mye forsinkelser som er akkumulert, og opplyse om
hvilke konsekvenser dette gir for resten av dagen. Pauser bør stå i tidsplan, og bør annonseres
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minimum 30 minutter før pausen starter. Ikke annonserte pauser bør ikke forekomme, da ryttere
kan forstyrres i sin oppvarming.
Hvis en rytter uforskyldt har blitt forstyrret av saker som nevnt over eller hendelser som ikke kan
forventes ved en ovalbane, kan rytter rette en klage til stevnerådet med anmodning om å få
mulighet til omridning i slutten av klassen eller på annen måte vise hesten til bedømming en
gang til. Stevnerådets avgjørelse er endelig.

3.9 Hestepass og vaksinasjon
Hestepass og vaksinasjonsdokumentasjon skal fremvises ved alle stevner. Hesten skal være
vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler fra NRYF. For internasjonale stevner gjelder
egne regler, se FEI.

4. Klasseinndeling og kvalifiseringsgrenser
4.1. Aldersklasser
Barn u/plassering

6 – 11 år

Barn m/plassering

11 – 13 år

Junior

14 – 17 år

Ungrytter

18 – 21 år

Senior

21 +

Alder regnes ut ifra det året rytter fyller år, dvs. alle har fødselsdag 1. januar det året de er født.
Årsklassene regnes fra og med alder og til og med alder.

Gædingakeppni
Barneflokk

10 – 13 år

Ungdomsflokk

14 – 17 år

Ungrytterflokk

18 – 21 år

Senior

21 +

Alder regnes ut ifra det året rytter fyller år, dvs. alle har fødselsdag 1. januar det året de er født.
Årsklassene regnes fra og med alder og til og med alder.

Det er tillatt å starte i forskjellige aldersklasser i løpet av samme år. I barneklassene er det ikke
krav til kvalifisering og for barneklasse 6 – 11år skal det ikke publiseres resultatlister. Se Norges
idrettsforbund, NIF, for nærmere regler om barneidrett.
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En rytter som endrer klasse tar med seg sitt kvalifiserende resultat fra 2018. Hvilken karakter
rytteren har oppnådd bestemmer om rytteren eventuelt er kvalifisert til sportsklasse A eller B i
sin nye aldersklasse.

4.2 Sports- og Fritidsklasser
Reglement

Gjennomføring

Kvalifisering

Sportsklasse A
(V1, T1, F1,
T2)

FIPO

Enkeltstart i uttakningen

JA, se pkt
4.3

Sportsklasse B
(V2, T3, F2,
T4)

FIPO

Flerstart i uttakning, 3 ryttere
på banen anbefales

JA, se pkt
4.3

Fritidsklasse C
(V3, V4, T5,
T6)

FIPO Ikke-kvalifiserende
disipliner

Normalt flerstart i uttakning, 3
ryttere på banen anbefales

NEI

Fritidsklasse D
(V5,V6, T7,
T8)

FIPO Ikke-kvalifiserende
disipliner

Normalt flerstart i uttakning, 3
ryttere på banen anbefales

NEI

For å delta i sportsklasse A og B må ekvipasjen ha oppnådd kvalifiserende resultat.
Kvalifiseringen følger ekvipasjen og ikke rytter alene. Unntatt fra dette er elitelaget som kan
stille med inntil to valgfrie hester uten kvalifisering, se landsl.reglm. pkt. 1.6. I tillegg kan sist
landslag uttatt til VM stille med inntil to valgfrie hester uten kvalifisering i to år frem til neste VM
uttak.
En rytter i sportsklasse A kan - uansett hest - delta i sportsklasse B, men en A-kvalifisert
ekvipasje kan ikke starte i fritidsklasser. Kvalifisering kan kun skje på stevner arrangert av et
lokallag tilsluttet NIHF der minimumskravet for dommere er oppfylt, dvs 3 lokallagsdommere.
Kvalifiseringskravene er listet opp i punkt. 4.3. Ble kvalifiserende resultat oppnådd sesongen
2018 gir det direkte kvalifisering til gjeldende klasse i 2019 forutsatt at resultatet er oppnådd i
disiplinene V1/ V2, F1/ F2, T1/ T3 eller T2/T4 og at de oppfyller kvalifiseringskravene for 2019
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(Pkt 4.3) Resultater oppnådd i V3, V4, V5,V6, T5, T6, T7 eller T8 kan ikke brukes som
kvalifisering. For sesongen 2019 vil ekvipasjer som har oppnådd kvalifiserende resultat i T1/T3
eller T2/T4 automatisk være kvalifisert til V1/V2 eller F1/F2. Likeledes vil ekvipasjer som har
oppnådd kvalifiserende resultat i V1/V2 eller F1/F2 være direkte kvalifisert til T1/T3 eller T2/T4.
Fritidsklasse C: Dersom en ekvipasje i fritidsklasse C oppnår karakteren 5.20 eller mer i uttaking
på mer enn 3 stevner i samme sesong, skal ekvipasjen ikke lenger kunne starte i fritidsklasse C
eller D den aktuelle sesongen og den påfølgende.
Fritidsklasse D: Dersom en ekvipasje i fritidsklasse D oppnår karakteren 4.50 eller mer i uttaking
på mer enn 3 stevner i samme sesong, skal ekvipasjen ikke lenger kunne starte i fritidsklasse D
den aktuelle sesongen og den påfølgende. Man kan da ri Fritidsklasse C, eller Sportsklasse B
på stevner der sistnevnte klasse er åpen for ikke-kvalifiserte.
MERK: Lokallag står fritt til å arrangere andre klasser enn de som er listet opp under pkt. 4.2,
både klasser som er nevnt i FIPO og egenkomponerte klasser. Sistnevnte vil automatisk være å
regne som fritidsklasser og er dermed ikke kvalifiserende til A- og B-klasser. Dette må
informeres tydelig i invitasjonen.

4.3 Kvalifikasjonskrav for 2019
Kvalifikasjonskravene er listet opp i tabellen under.

Sportsklasse A

Sportsklasse B

V1/V2

5,00

4,50

T1/T3

5,00

4,50

F1/F2

5,00

4,50

T2/T4

5,00

4,50

V1/V2

6,00

5,00

T1/T3

6,00

5,00

F1/F2

5,40

4,80

T2/T4

5,40

4,80

Junior

Ungrytter

Senior
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V1/V2

6,30

5,30

T1/T3

6,30

5,30

F1/F2

6,00

5,00

T2/T4

6,00

5,00

Alle Passdisipliner

Åpen

Åpen

5. Stevneprofiler
Merk at alle stevner som arrangerer kvalifiserende disipliner må kalles minimum et C-stevne.
Stevnetype

Profil

Klasser

A- Stevne

Norgesmesterskap
WR stevne

B- Stevne

Uttakningsstevner til
Nordisk og VM
WR stevne

C- Stevne

Kvalifiserende

Dommer
minimumskrav

Alders
klasser

Rytter
lisens

Sportsklasse A 5 dommere.
+ begrenset
Minimum 3 FEIF
Sportsklasse B dommere. Resten
må være
Nasjonaldommere.
Minst 1 utenl. FEIF
dommer.

Junior
Ungrytter
Senior

JA

Sportsklasse A
+ B B-klassen
kan åpnes for
ikkekvalifiserte

5 dommere.
Minimum 3 FEIF
dommere, resten må
være
nasjonaldommere. 1
utenlandsk FEIF
dommer.

Junior
Ungrytter
Senior
Barneklasse er
ønskelig

JA

Sportsklasse A
og B +
Fritidsklasse.
B-klassen skal
være åpen for

Minimum 3
lokallagsdommere
på banen. SU
oppfordrer
stevnearrangør til å
benytte 5 dommere

Valgfrie
Aldersklasser

NEI
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ikkekvalifiserte.

D- Stevne

Bredde

Kun
Fritidsklasser

Minimum 3
lokallagsdommere
på banen

Valgfrie
Aldersklasser

NEI

5.1 Dommer-tjuer
Dommer-tjuer gjelder for alle ekvipasjer i alle disipliner på A-, B- og C-stevner. Se for øvrig
Dommerstrukturen.

5.2 A- Stevne
Norgesmesterskapet er det eneste A – stevnet og kun de som har betalt lisens kan delta.
Arrangøren blir pålagt en grense for minimum 100 ekvipasjer startende og har lov til å sette et
tak for maksimalt antall ekvipasjer. Denne maks-grensen må eventuelt innformeres om i
invitasjonen. Alle A-ryttere som er påmeldt innenfor tidsfristen og ellers tilfredsstiller
arrangørens krav skal være med og begrensningene settes på antall B-ryttere. For B-ryttere er
det "første mann til mølla" prinsippet som gjelder. Det pålegges arrangøren å utforme
utlysningen av stevnene slik at krav og betingelser kommer klart frem. Se for øvrig pkt 6.

5.3 B-stevne/WR-stevne
I 2019 arrangeres det 7 B-stevner/ WR stevner som gjelder som uttakingsstevner til VM 2019.
Stevnene er åpne for A- og B- ekvipasjer, og kvalifiseringskrav listet under pkt 4.3 skal følges.
Kun de som har betalt lisens kan delta. Arrangøren har mulighet til å sette begrensninger til
antall påmeldte. Det pålegges arrangøren å utforme utlysningen av stevnene slik at krav og
betingelser kommer klart frem. Det skal avholdes finaler i og premieres A- og B-klasser hver for
seg. I klasse B er det ønskelig med både A- og B- finaler, men dersom arrangøren ikke finner tid
til finaler, er det akseptabelt å sløyfe disse. Premiering skjer da ut ifra kvalifiseringen. Ved avvik
fra normal stevneavvikling skal arrangøren ta dette opp med Sportsutvalget i god tid før stevnet.
Sportsutvalget kan avvise ethvert forslag. Alle resultater fra kvalifiserende klasser skal sendes
SU per mail i PDF format for publisering på NIHF.no. Gjøres ikke dette vil ikke resultatene være
gyldig brukt som kvalifisering for ekvipasjene.
Det er forøvrig ønskelig med fritidsklasser og barneklasser arrangert på siden av B-stevnet.

5.4 C og D- Stevne
Til C- og D- stevnene stilles det ikke like store krav til arrangør. På C-Stevner kan A-klasse
ryttere ri sammen med de øvrige ryttere i samme aldersklasse. Det betyr at det er ikke krav til at
A- klasse ryttere får ri alene på banen på C-Stevner. Arrangøren kan sette begrensninger på
antall påmeldte, dette må komme klart frem i utlysningen sammen med de betingelser
arrangøren har til stevnet. Alle resultater fra kvalifiserende klasser på C-Stevne skal sendes SU
per mail i PDF format for publisering på NIHF.no. Gjøres ikke dette vil ikke resultatene være
gyldig brukt som kvalifisering for ekvipasjene. Det presiseres at arrangøren selv er ansvarlig for
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at begrensninger og reservasjoner står i utlysningen. D-stevner er i 2019 kun for fritidsklasser,
dvs ikke-kvalifiserende disipliner. Dvs at her kan det kun arrangeres Fritidsklasser C og/eller D.
Arrangør står fritt til å sette egne kvalifiseringskrav på C og D stevner (f.eks lavere krav for å ri
A-klasse), men dette må komme tydelig frem i invitasjonen!

6. Proposisjoner for Norgesmesterskap
6.1 Tildeling
Sportsutvalget skal være kontrollorgan for NM i samarbeid med lokallag. For lokallag som vil
være arrangør av NM er søknadsfristen 1. oktober og søknaden skal inneholde informasjon om
bane og oppstallingsforhold og eventuelt andre relevant opplysninger. Det skal benyttes
standard søknadsskjema for NM. Arrangøren må garantere at det kan arrangeres stevne for
minimum 100 ekvipasjer og tilfredsstiller de øvrige punktene i kapittel 6. NM skal avholdes
senest 3 uker før avreise til internasjonale mesterskap. Arrangøren av NM kan sette
begrensninger kun til antall påmeldte B-ryttere, ikke A-ryttere, men gis anledning til å avvise
ryttere som ikke overholder påmeldings- og betalingsfrister til stevnet i tillegg til rytterlisens. Se
pkt. 5.1
6.2 Baner
Kravet til ovalbanen er en 250 m bane, se FIPO for nærmere krav.
Minstekravet til passbane er mål som muliggjør P2, P3 og PP1. Passbane der P1 kan
gjennomføres er å foretrekke. Sportsutvalget skal sjekke og godkjenne baneforhold i god tid før
stevnet. Det er ønskelig at det i umiddelbar nærhet til ovalbane og passbane er en gruset plass
for oppvarming. Det bør også være lett adkomst mellom oppvarmingssted og bane.

6.3 Stevneprogram
SU skal godkjenne stevnearrangørens program før det går i trykken og før offentliggjøring. SU
har rett til å gjøre endringer i program både før utsendelse av program og før stevnestart, hvis
det er avdekket forhold som tilsier dette. Et godt samarbeid med SU vil gjøre det enklere for
arrangøren og det sportslige resultatet bedre.

6.4 Oppstalling
Oppstallingsforholdene skal gi trygg oppstalling med rimelig tilsyn ute og/eller inne på
stevneplassen. Alle deltagende hester skal være oppstallet på stevneplassen under hele
arrangementet. Unntaket er hester som kun deltar i Barne-NM.

6.5 Klasser
Følgende klasser er obligatorisk: Junior (14 – 17 år) Ungrytter (18 – 21 år) Senior (18 + år). Det
skal også arrangeres egne barneklasser som arrangeres som eget stevne på siden av NM.
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6.6 Ryttere
For å delta på NM må rytteren ha betalt rytterlisens i Norge eller utlandet.

6.7 Disipliner
Følgende disipliner er obligatorisk i alle aldersklasser: V1, F1, T1, T2, PP1, P2, P1 eller P3.

6.8 Dommere
Det er arrangørens ansvar å skaffe dommere slik at minimumskravet oppfylles i forhold til FEIF
dommere og Nasjonaldommere. Som et ledd i kvalitetssikringen av NM skal det være et
samarbeid mellom arrangør og Dommerutvalget om dommerlisten, se Dommerstruktur og
Kontrakt for NM. NM-arrangør skal sørge for at det i stallområdet og ved
framridning/oppvarmingsområdet skal være en lokallagsdommer tilstede for å ha overoppsynet i
forhold til hestevelferd.

6.9 Kvalifisering
Kvalifikasjonskravet for ovalbane disiplinene til NM er nevnt i punkt 5.1. Det er åpen påmelding i
alle passdisiplinene.

6.10 Premiering
Arrangører sørger selv for premiering. Det skal minimum deles ut gull -, sølv- og bronsemedaljer
med FEIF logo og sløyfer til alle finalister i alle disipliner. Premieutdeling for passdisipliner bør
fortrinnsvis foretas fortløpende etter gjennomført disiplin.
Ettersom NM er et åpent worldrankingstevne skal norgesmestertitler kun tildeles norske ryttere.
Tildeling skal skje fortløpende etter endt premieutdeling.

6.11 Kombinasjonsvinnere
Det skal kåres en sammenlagt Norgesmester for 4-gjengere og en sammenlagt Norgesmester
for 5-gjengere i hver klasse basert på reglene for kombinasjonsvinnere i FIPO. Det er kun
resultater fra uttakningene som teller i kombinasjonene.
6.11.1 For 4-gjengere
Det er den rytter som oppnår høyeste sum av karakter oppnådd i 2 disipliner – en tølt disiplin
(T1 eller T2) og V1 - som blir sammenlagt mester.
6.11.2 For 5-gjengere
Det er den rytter som oppnår høyeste sum av karakterer i 3 disipliner som blir sammenlagt
mester. De 3 disiplinene må være en fra hver av de følgende 3 grupper: Gruppe 1 T1 eller T2
Gruppe 2 F1 Gruppe 3 P1, PP1, P2. Dersom kun P3 arrangeres erstatter den P1

6.12 Sponsorer
Det legges vekt på at NM er et profilerings stevne for NIHF hvor det settes krav til arrangøren
mht sponsorer og reklame. I samarbeid med sponsorutvalget i NIHF skal det settes av sider i
NM programmet til vederlagsfri disposisjon for NIHF hovedsponsorer. Hovedsponsorene skal
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også ha tilgang til profilering på stevneplassen og stand vederlagsfritt. Arrangøren må ta hensyn
til NIHF hovedsponsorer, men kan ut over det fritt knytte til seg egne sponsorer.
Sponsorutvalget i NIHF skal i god tid informere arrangøren om gjeldende sponsoravtaler.

7. World Ranking List (WRL)
World Ranking List er et system for å sammenligne resultater internasjonalt. WRL startet i 1995
og er et kontinuerlig system. Kun resultater fra og med 5,50 rapporteres inn. Sportsutvalget har
ansvar for innmelding av WR stevner til FEIF og en person oppnevnt av SU er ansvarlig for
innrapportering av resultater. Alle A og B stevner er forpliktet til å være registrert som WR
stevner. Minimumskravet til å godkjennes som et WR stevne er at det er 5 dommere på banen
til enhver tid, hvorav 3 er FEIFdommere. Minst 1 av disse må være utenlandsk. Resultatene
skal innrapporteres til resultatsansvarlig for SU (wr@nihf.no) innen 2 uker etter stevneslutt.
IceTest skal benyttes på WR-stevner. Dersom WR status ønskes på et stevne må dette
rapporteres til SU senest 1. februar 2019. Det påløper en avgift for stevnearrangør til NIHF på
kr.1500,- for å oppnå WR- status.

8. Prinsipper ved uttakning til representasjonsstevner (Nordisk, VM,
FEIF cup)
8.1 Generelle prinsipper
Sportsutvalget utpeker i henhold til landslagsreglementet en uttakingskomité.
Uttakingskriteriene er beskrevet i landslagsreglementet.

8.2 Uttakning til Nordisk Mesterskap og Verdensmesterskap
Norgesmesterskapet (A-stevne), vil normalt være det viktigste uttakingsstevnet. Samtlige B/WR
stevner vil automatisk være stevner hvor ryttere kan vise sitt kandidatur og potensial.
Stevneresultater fra utlandet kan vurderes dersom de dokumenteres og regler for dette er
beskrevet i Landslagsreglementet pkt.3.3.

8.3 Internasjonal FEIF cup
For uttakning til den internasjonale FEIF cup gjelder det generelle prinsipper. Hvilke stevne(r)
som er uttakingsstevne (r), angis på årets terminliste.
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9. Proposisjoner for Nordisk Mesterskap
9.1 Antall deltakere fra hvert land
Klasse

Alder

Antall

Reglement

JUNIOR

12 - 15

3

FIPO

UNGRYTTER

16 - 21

8

FIPO

SENIOR

21 +

14

FIPO

9.2 Disipliner ved Nordisk mesterskap
Sport; for alle aldersklasser : T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2.
Gædingakeppni: Det vil tas ut opptil fire ryttere i hver disiplin; A-Flokk, B-Flokk, Ungrytterflokk
og Ungdomsflokk. Det er egne kvalifiseringskrav for å tas ut til Nordisk i Gædinga.

10. Proposisjoner for VM
10.1 Antall deltakere fra hvert land
Klasse

Alder

Antall

Reglement

SENIOR

21 +

7 (+ reserve)

FIPO

UNG
RYTTER

16-21

5 (+ reserve)

FIPO

10.2 Disipliner ved VM
Ungrytter (16-21) T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2 Senior (21 + år) T1, T2, V1, F1, PP1, P1, P2

10.3 Tittelforsvarere
Det er bestemt at Verdensmestere har mulighet for å delta på det påfølgende VM med valgfri
hest og i enhver disiplin.
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11. Søknadsskjema for A- og B- stevner
Klubb:
Stevneplass:
Type stevne:
Ønsket dato:
Maks antall deltagere:
Tidligere
stevneerfaring:
Ovalbane:
Passbane:
Hvilke øvelser kan ikke
arrangeres:
Antall bokser:
Antall Utekve:
Overnatting:
Servering:
Publikum:

NIHF Sportsutvalget, Januar 2019
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