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1. FORMÅL
Formålet med stevnereglementet for para-ryttere er å tilpasse
regelverket slik at utøvere med funksjonshemning kan integreres i
NIHF sin konkurranseaktivitet. Bestemmelsene i dette reglementet
gjelder i tillegg til og gir unntak fra Stevnestrukturen for sport i NIHF
for utøvere med funksjonshemming. Para-rytter kan forkortes til “P”.
Stevnearrangør skal tilstrebe å arrangere egne klasser for
para-utøvere.
Definisjoner: “En funksjonshemning er alle typer tap eller
anormalitet av psykologisk, fysiologisk og anatomisk struktur eller
funksjon" (WHO 1990:27). En para-rytter er en utøver med
funksjonshemming som er klassifisert etter gjeldende bestemmelser i
Norges Idrettsforbund (NIF).

2. GENERELLE RETNINGSLINJER

2.1 Stevnedeltakelse



Utøver klassifisert som P-rytter kan delta på stevner i både ordinære
klasser og klasser for para-ryttere.  I ordinære klasser gjelder NIHF sin
stevnestruktur og regelverket i FEIF fullt ut, uten unntak fra
regelverket. Utøveren deltar da på samme premisser som de andre
utøverne.  Alle standard hjelpemidler i dette reglementet, samt
funksjonsspesifikke og individuelle hjelpemidler angit på
klassifiseringskortet er tillatt - også om P-rytteren velger å stille i en
ordinær klasse. (se 2.10 for godkjente hjelpemidler)

2.2. Klassifisering
1. Klassifiseringen skal sikre rettferdige konkurranser der rytterne
konkurrerer mot likestilte, Klassifiseringen følger Norges
Rytterforbund sin klassifisering for dressurridning.
2. Klassifiseringen inndeles i grader med funksjonshemmingens art.
Det er fem grader: grad 1, 2, 3, 4 og 5, der grad 1 omfatter ryttere med
stor funksjonshemming.
3. Klassifiseringen utføres av godkjent klassifisør i NRYF og angis på et
klassifiseringskort. Korrekt og gyldig kort skal alltid bringes med og
kunne fremvises på stevneplassen. Benytt klassifisør innenfor
dressurridning.
5. Klassifiseringen kan bare endres dersom det oppstår vesentlige
endringer i funksjonshemningen. En utøver kan selv be om å bli
reklassifisert.
6. Nødvendige hjelpemidler som ikke er tillatt i henhold til reglement
skal være spesielt beskrevet på klassifiseringskortet.
7. Klassifiseringen skal kun ta hensyn til grad og type av
funksjonshemming, og ikke vurdere rideferdighetene.

2.3 Påmelding til stevner
Kopi av utøvers klassifiseringskort skal legges ved påmeldingen.
Kortet skal sendes på epost til stevnearrangør/stevneleder.

2.4 Startlister
Det skal fremkomme at utøveren er funksjonshemmet ved at



ekvipasjen merkes med “P” på startlisten.

2.5 Oppvarming
Ingen andre enn de som skal starte med hesten kan ri hesten på
stevneplassen. Unntak fra dette er utøvere med klassifisering 1, 2 og 3.
Her kan annen rytter ri hesten inntil 30 minutter per dag på
stevneplassen. For alle grader gjelder det at andre enn rytteren kan
skritte hesten på løy tøyle og arbeide den fra bakken. De siste 15
minuttene før ekvipasjen skal starte, kan ingen annen en den
konkurrerende rytteren sitte på hesten eller arbeide den fra bakken.
All ridning av andre enn den startende rytteren skal meldes fra til
steward.
P-ryttere får ha med seg en hjelper i collecting ring.

2.6 Baner
Oppvarmingsbane/Collecting Ring
Det er tillatt å leie hesten uten rytter noen få runder på
oppvarmingsbanen før P-rytteren setter seg opp for at hesten skal
kunne venne seg til omgivelsene av hensyn til sikkerheten.

2.7 Rytterens rettigheter og plikter
Ukorrekt håndtering av hest: Hvis en P-utøvers opptreden til hest
under klassen tydelig påvirker hestens velferd negativt på grunn av
funksjonshemmingens art, men uten hensikt, kan hoveddommer
eliminere utøveren fra klassen eller stevnet. Slik eliminering er ikke å
anse som en sanksjon. Beslutningen er endelig og kan ikke påklages.

2.8 Rytterens utstyr
Ordinære regler om antrekk, hjelm og pisk gjelder med de unntak eller
tillegg som fremgår i dette reglementet eller i klassifiseringskortet.
Pisk: Maks 120 cm lang. Pisken kan være bøyd. To pisker kan brukes
dersom det er angitt på klassifiseringskortet. Eventuelle tilpasninger



av pisken (e) må godkjennes av hoveddommer.
Ryttere som bruker stigbøyler må bruke ridesko/støvler med hæl,
eller benytte tåhette.
Blinde/svaksynte skal bære eget medbrakt gult armbånd når de er til
hest på stevneområdet.

2.9 Hestens utstyr og bruk av dette
Ordinære regler om utstyr gjelder med de unntak eller tillegg som
fremgår i dette reglementet eller i klassifiseringskortet.
Tøyler: Hvis tøyler ikke brukes på konvensjonell måte, må de likevel gå
i så rett linje som mulig fra rytterens kontaktpunkt med tøylene til
hestens munn.
Tøylegrep: Rytter som pga sin funksjonshemming ikke kan ha
tøylegrep med to hender, kan ri med andre typer tøylegrep, ved hjelp
av armer, føtter eller munn. Alle avvik fra tøylegrep med to hender skal
være angitt på klassifiseringskortet. Ved bruk av fottøyler eller
munntøyler er det ikke tillatt å bruke hender eller armer på tøylene.
Sal: Alle endringer og tilpasninger av salen må ivareta både rytterens
sikkerhet og hestevelferden, særlig når det gjelder størrelse, form og
vekt. Når hesten står stille må det være minst 3 cm klaring mellom
enhver form for støtte og rytterens overkropp. Salens sete kan ikke
være dypere enn 12 cm når det presses ned, målt fra en rett linje
mellom toppen av forsvisselen og toppen av baksvisselen. Ved bruk av
hjelpemidler for å støtte eller stabilisere sits og hjelpere, må rytteren
likevel kunne falle fritt fra salen uten å bli hengende fast i tilfelle en
ulykke.
Stigbøyler: Stigbøylen skal være lukket og uten noe ekstra festet på
dem. Sikkerhetsbøyler med åpen utvendig gren er tillatt.

2.10 Hjelpemidler:
Definisjoner:
Standard hjelpemidler er utstyr eller hjelpemidler som ikke er tillatt
etter FEIF sitt reglement, men som kan brukes av alle FH-ryttere
uansett grad og funksjonsprofil. Slike hjelpemidler er angitt i dette



reglementet og trenger ikke være angitt på klassifiseringskortet.
Funksjonsspesifikke hjelpemidler er slike som bare kan brukes ved
nærmere angitte funksjonsprofiler. Slike hjelpemidler må være angitt
på klassifiseringskortet.
Individuelle hjelpemidler er slike som er verken standard eller
funksjonsspesifikke hjelpemidler, men er tilpasset den enkelte utøver.
Slike hjelpemidler skal gjøre rytteren i stand til å ri hesten, men uten
at det gir noen fordel i forhold til andre ryttere med samme
funksjonsprofil eller grad. Slike hjelpemidler må være angitt på
klassifiseringskortet.

Standard hjelpemidler:
Håndtak: Et mykt (fleksibelt) håndtak til hjelp for å holde balansen.
Håndtaket kan være festet foran på salen, eller foran eller på
forsvisselen. Maks 30 cm lang og 10 cm høy når den holdes i .
Halsring til å holde seg i, eventuelt med brystplate.
Tøyler med innskutte elastiske deler.
Kandar der stangtøylen og trinsetøylen er føyd sammen.
En enkelknute på hver tøyle .
En enkelt knute, større knuter og flere knuter på hver tøyle.
Stigbøyler kan ha magnetplater og/eller elastiske bånd for å holde
foten på plass i stigbøylene. Slike bånd må lett kunne løsne eller ryke
hvis rytteren faller av hesten. Lukkede stigbøyler eller tåhetter er
tillatt.

Funksjonsspesifikke hjelpemidler Nærmere detaljer er angitt i FEIs
Para Dressage Rules Annex IX.
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Para%20Dressage%20R
ules%202020_FINAL_clean.pdf s 67
Tøyler: Fottøyler kan brukes dersom rytteren ikke kan kontrollere
tøylene med armer, hender eller fingre. Fottøyler og munntøyler kan
ikke brukes sammen, og ikke sammen med tøyler som rytteren holder
med armene, hendene eller fingrene. Dersom rytteren har to svært
korte armer, kan tøylene løpe gjennom ringer festet til forkanten av

https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Para%20Dressage%20Rules%202020_FINAL_clean.pdf
https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI_Para%20Dressage%20Rules%202020_FINAL_clean.pdf


salen med bevegelige lærstropper.
Stigbøylene kan være festet med en tynn rem av velcro eller lær til
gjorden, som støtte for sjenklene. Elastiske gummistropper kan brukes
for å holde føttene på plass i stigbøylene. Ryttere med ett ben kan ri
med én stigbøyle. Hvis rytteren rir med proteser slik at hen har to
funksjonelle ben, må hen likevel bruke to stigbøyler. For nærmere
angitte profiler kan rytteren ri uten stigbøyler.
Borrelås e.l. (velcro) på rytterens ben kan brukes for å gjøre rytteren
mer stabil i salen. Velcro-remmen kan ikke gå gjennom en ring eller
løkke før borrelåsen lukkes.

2.11 Hjelpepersonell:
1. Det er tillatt å gi hjelp som er nødvendig av sikkerhetsmessige
årsaker. Hjelpepersonell må ellers ikke gi annen hjelp enn det som er
angitt i dette regelverket, ellers blir ekvipasjen eliminert.
2.Programleser: Kun utøvere som har dette angitt som mulig
hjelpemiddel på klassifiseringskortet, får bruke programleser.
Programleseren får bare hjelpe til med å angi ridevei og gangarter.
Vedkommende får oppholde seg på valgfri plass innenfor eller utenfor
banen, men skal ikke sperre for dommernes sikt.
3. Roper: Synshemmede ryttere kan bruke ropere, det vil si en eller
flere personer som er utplassert på banen og markerer f.eks.
langsidene gjennom å rope så snart den er aktuell for rytteren. Ved
bruk av flere ropere skal disse være plassert 2 m innenfor sporet. Ved
bruk av én roper kan denne bevege seg rundt på utsiden eller innsiden
av banen etter behov. Roper må ikke være plassert slik at hen sperrer
sikten for dommerne. Rytteren får ri inntil to runder på banen og
vende en gang før start for å gjøre seg kjent med banen og roperne.
4. Leier: I klasser med leier skal det brukes leietau/leietøyle festet til
grime montert under hodelaget, eller som er festet til bittringene via
et delta. Leieren skal sørge for ekvipasjens sikkerhet, men ikke påvirke
hesten eller rytteren.
5. Hjelpehest: For ekvipasjer klassifisert i grad 1, 2 og 3 er det tillatt å



bruke en hjelpehest hvis forholdene ligger til rette for det.
Hjelpehesten skal stå rolig rett utenfor konkurransebanen for å virke
beroligende for hesten i konkurransen.

3. KLASSER og KVALIFISERING
En klasse for utøver med funksjonshemning, er en klasse som kun er
åpen for utøver klassifisert etter NIFs bestemmelser. Klasse for utøver
med funksjonshemning krever kun én startende.

I Para-klasser (klasser for utøvere med funksjonshemning) gjelder
regelverket fra FEIF og Stevnestrukturen med de tillegg/endringer
som fremkommer i Stevnereglement for funksjonshemmede.

P-klasse kan lukkes for grupper etter P-klassifisering, eller holdes
åpne på tvers av klassifiseringer. Man kan også velge forskjellige
klassenivåer, som for eksempel egen P A-klasse og P D-klasse.
En rytter kan velge å starte i den klassen hen er kvalifisert til,
uavhengig av klassifiseringsnivå. F.eks kan en rytter som er klassifisert
som grad 4 i P B-klasse starte vanlig B-klasse på et stevne om
ekvipasjen har klart kvalifiseringskravet.  For kvalifiseringskrav, se
stevnestrukturen. Kravet kan oppnås også i en FH-klasse.

P-programmer kan deles inn i grader (etter klassifisering) og
klassenivå (A, B, C og D-klasse)

4. TILLEGGSREGLER FOR NORGESMESTERSKAPET

4.1 Ringdommer/Steward
Ved klasser for P-utøvere skal steward ha kunnskap om og kontrollere
bruk av hjelpemidler og lignende.



4.2 Kvalifisering
Alle NM-klasser er åpne for kvalifiserte ryttere som er klassifisert for
den aktuelle graden. Dersom man vil arrangere klasser tilpasset
funksjonshemminger på NM der man bruker unntakene i dette
regelverket, skal dette være P-klasser.

5. REGLEMENTET SITT GYLDIGHETSOMRÅDE

5. Gyldighet
Disse reglene er gyldige på alle sportskonkurranser i regi av lokallag
tilknyttet Norsk Islandshestforening, med unntak av
World-Ranking-klasser. Her gjelder FEIF sine internasjonale regler.
NIHF vil jobbe opp mot FEIF for å få et felles reglement for alle
Para-ryttere i foreningene.
NIHF oppfordrer alle lokallag å invitere til egne P-klasser.


