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Statutter for 

Dølahestmesterskapet  
 

Statuttene for Dølahestmesterskapet er utarbeidet og vedtatt av Landslaget for Dølahest. 

§ 1 Formål 
Dølahestmesterskapet (DHM) er en konkurranse der formålet er å fremme allsidig bruk av 

dølahesten. Konkurransen består av ulike kjøre- og ride-øvelser, tilpasset dølahestens egenart slik at 

ekvipasjens allsidighet blir vektlagt.  

Grenmesterskapene er tilrettelagt for ekvipasjer som er spesielt gode i enkeltdisipliner. 

 

§ 2 Generelt 
1. Stevnet er åpent for ryttere/kusker som er medlem i lokallag tilknyttet Landslaget for 

Dølahest (LD). Rytter/kusk må i tillegg være medlem en rideklubb tilsluttet Norges 
Rytterforbund (NRYF) for å starte NRYF-klassene, dvs. dressurkjøring, presisjonskjøring, 
dressurridning og eventuelt andre grener som faller under NRYFs konkurransereglement. 

2. Stevnet er åpent for dølahester av dokumentert ren rase, hesten skal ha rødt pass. 
3. DHM defineres som et distriktsstevne. Med enkelte unntak som spesifisert i disse statuetter 

er det NRYFs konkurransereglementet (KR) som gjelder i NRYF-grener. I brukshestgrenene 
gjelder Foreningen Arbeidshesten sitt reglement. 

4. Følgende alderskategorier gjelder:  
Junior til og med utgangen av det kalenderår vedkomne fyller 16 år.  
Ungdom til og med utgangen av det kalenderår vedkomne fyller 21 år.  
Senior fra 22 år og eldre. Deltakere eldre enn 18 år kan delta som senior om ønskelig, dette 
må spesifiseres i påmelding.  
Nedre aldersgrenser: 
For å delta i klasser i kjøring må kusk fylle 10 år i inneværende år (iht. KRX § 929 5.). 
For å delta i andre NRYF-klasser må deltaker fylle 9 år i inneværende år (iht. KRI § 122. 2.) 
For å delta i mesterskapsklasser må deltaker fylle 11 år i inneværende år (iht. KRI § 122 2. og 
NIFs bestemmelser om barneidrett). 
For å delta i brukshestgrenene må deltaker fylle 12 år i inneværende år. 

5.  Ved færre enn 3 startende i klassen (unntak paraklasser) forbeholder arrangøren seg retten 
til å avlyse klassen og/eller slå sammen aldersbestemte klasser. For lagkonkurransen må det 
være minst 3 startende lag (KRI § 150 7.).  

6. Dersom det ikke er nok startende i mesterskap for hhv junior og ungdom vil de slås sammen, 
men de konkurrerer på oppgitte nivå. Brukskjøring ungdom vil utgå fra Dølahestmester 
ungdom dersom Dølahestmester junior og Dølahestmester ungdom slås sammen.  
Sammenslåtte klasser skal tydelig oppgis på nryfstevne etter påmeldingsfrist og i 
ryttermelding. 
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§ 3 Kvalifisering og påmelding 
1.  

a. Hver hest kan maksimalt starte 3 klasser per dag. Hensynet til hestens velferd og 
kondisjon avgjør hvor mange klasser en hest kan starte. Overdommer kan nekte en 
hest å starte en eller flere klasser dersom hen vurderer hestens kondisjon som for 
dårlig. Startnekt på dette grunnlag kan ikke ankes (KRI § 123.3 c).  

b. Hesten kan ikke starte mer enn én gang i hver NRYF-klasse (KRI § 145 2. a).  
c. I henhold til brukshestreglementet kan hver hest starte 2 ganger i hver 

brukshestklasse med ulike ryttere/kusker, men kun én gang i mesterskap. Hvis 
hesten deltar i mesterskap skal ekvipasjen som deltar i mesterskapet starte først. 
Unntak fra denne regelen kan gis til ekvipasjer der senior og junior deler hest, slik at 
begge kan starte mesterskapsklassen.  

d. Rytter/kusk kan kun starte én hest i samme mesterskap. 
2. All kvalifisering må være oppnådd i løpet av de to siste kalenderår, og senest før start i første 

klasse under mesterskapet. Kvalifisering må være oppnådd på distriktsstevne eller høyere. 
Det spesifiseres at alle klasser er åpne, kvalifisering gjelder for deltakelse i mesterskap. 

3. Krav for all start i brukshestkjøring: Ekvipasjen må ha startet brukshestkjøring stevne eller 
trening, i regi av Foreningen Arbeidshesten eller lokallag i LD, tidligere. Dette gjelder også for 
åpen klasse og alle aldersklasser. 

4. For grenmesterskapene kreves følgende kvalifisering: 
Dressurridning: minst 2*58%  på gjeldene klassenivå eller høyere. 
Dressurkjøring: minst 2*55 % på gjeldende klassenivå eller høyere 
Presisjonskjøring: minst 1 godkjent resultat på samme klassenivå eller høyere.  
Brukshest: Brukshestkjøring: Deltakelse på minst ett stevne med godkjent resultat. 
Alternativt offisiell trening i regi lokallag eller Foreningen Arbeidshesten. Brukshestridning: 
ingen kvalifiseringskrav, men anbefales å ha deltatt på stevne eller trening. 

5. For Dølahestmesterklassen (tidligere “sammendraget”) kreves følgende kvalifisering: 
Dressurridning: minst 1*58% på gjeldende klassenivå eller høyere 
Presisjonskjøring: minst 1 godkjent resultat på samme klassenivå eller høyere. 
Brukshest: Brukshestkjøring: Deltakelse på minst ett stevne med godkjent resultat. 
Alternativt offisiell trening i regi lokallag eller Foreningen Arbeidshesten.  
Brukshestridning: Ingen krav, men anbefales å ha deltatt på stevne eller trening. 

6. Dokumentasjon på kvalifisering skal fremvises i sekretariatet senest før start i første klasse i 
mesterskapet.  

7. Det gis åpning for juniorer og ungdom til å søke om dispensasjon fra kvalifisering ved 
spesielle tilfeller, så fremt rytteren/kusken er på nivå. Evt søknad sendes til Landslaget for 
Dølahest sitt styre, senest 14 dager før påmeldingsfristen. 

8. Stevneinvitasjonen publiseres på rytterforbundets stevnesystem  Nryfstevne.no 
Påmelding via stevnesystemet for alle grener, lagkonkurranse og mesterskap. 
Påmelding til bruksgrenene for deltagere uten NRYF-lisens må sendes på e-post spesifisert i 
stevneinvitasjonen.  
For lagkonkurransen må det i tillegg sendes e-post med lagoppsett og lagleder. Dette skal 
være sekretariatet i hende senest før første start på stevnet.  
 

§ 4 Teknisk personell og veterinær 
1. Arrangørkomiteen oppnevner en overdommer for stevnet. Ved behov kan det oppnevnes 

egen teknisk delegat (TD) for en eller flere grener. For NRYF grener utgjør overdommer og 2 
dommere appellkomite som skal behandle forhold som angår selve konkurransen. 
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2. Dressurridning og dressurkjøring skal så langt det lar seg gjøre dømmes av minst 2 dommere. 
For øvrig skal teknisk personell i NRYF-klasser være kvalifisert etter KRI §§ 160-165 

3. Dommer i brukshestklassene skal være utdannet og godkjent av Foreningen arbeidshesten. 
Overdommer i brukshest er sikkerhetsansvarlig under brukshestgrenene, og kan bortvise 
ekvipasjer av sikkerhetsmessige hensyn. Denne avgjørelsen kan ikke ankes. 

4. Det er obligatorisk visning for veterinær før start i første klasse for hester som starter 
mesterskap. Visningstider vil bli oppgitt, og det gis ikke unntak fra disse. 

5. Hester som kun starter åpne klasser trenger ikke vises for veterinær.   
 

§5 Oppstalling 
1. Det er obligatorisk oppstalling for hester som deltar i mesterskap. 
2. Ikke obligatorisk, dvs valgfri, oppstalling for de som starter åpne klasser. 

 

§ 6  Stevnets klasser 
Rekkefølgen på klassene som arrangeres kan omrokeres, men hensynet til hestene skal tas i 
betraktning ved programoppsettet. Arrangør kan i tillegg sette opp flere åpne klasser og grener. 
Følgende klasser arrangeres: 
 
Dressurkjøring Utdanning 
Dressurkjøring Lett 
Dressurkjøring Middels 
Presisjonskjøring Utdanning 
Presisjonskjøring Lett 
Presisjonskjøring Middels 
Dressurridning LD 
Dressurridning LC 
Dressurridning LB 
Dressurridning LA 
Dressurridning MC 
Bruksridning junior 
Bruksridning ungdom 
Bruksridning senior 
Brukskjøring junior 
Brukskjøring ungdom 
Brukskjøring senior 
 
Det skal tilbys paraklasser i dressurridning og kjøring. 
Det er ønskelig med egne ungdomsklasser i kjøring. 
 
Det skal i dressurridning og dressurkjøring benyttes de til enhver tid gjeldene dressurprogram fra 
NRYF. Presisering av hvilke dressurprogram som benyttes i de forskjellige klassene, sammendragene 
og mesterskapsklassene fremkommer av stevneinvitasjonen. 
 

§ 7 Dølahestmester 
1. Det konkurreres om følgende titler: 

Dølahestmester junior (DHM-J): sammendrag av presisjon utdanning, dressurridning LD, 
bruksridning. 
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Dølahestmester ungdom (DHM-U): sammendrag av presisjon lett, dressurridning LC, 
bruksridning og brukskjøring. 
Dølahestmester senior (DHM- S): sammendrag av presisjon middels, dressurridning LB, 
bruksridning og brukskjøring. 

2. For hver klasse der en avdeling fra dølahestmesterklassene inngår, settes det opp egen 
resultatliste for mesterskapsdeltakerne som rangeres ved å legge sammen 
konkurransepoeng fra hver av de fire avdelingene (se tabell i vedlegg 1.). Dølahestmesteren 
blir ekvipasjen som har høyest antall konkurransepoeng sammenlagt. 

3. Ved poenglikhet bestemmes rekkefølgen av plassering i brukskjøringen, deretter plassering i 
dressurridning, presisjonskjøring og til sist bruksridning.  

4. Ved færre enn tre startende i DHM-J eller DHM-U vil de to slås sammen til én 
mesterskapsklasse, brukshestkjøring vil da ikke inngå i sammendraget. Ekvipasjene starter 
konkurranseklassene tilhørende sin aldersklasse, som beskrevet i stevneinvitasjonen, men 
resultatene slås sammen i en felles resultatliste for mesterskapsklassen. 
 

§ 8 Grenmesterskap 
1. Det konkurreres i følgende grenmesterskap 

a) Grenmesterskap dressur 
Grenmesterskap dressur junior (GM-D-J): sammendrag av dressurridning LC og dressurridning 
LC 
Grenmesterskap dressur ungdom (GM-D-U): sammendrag av dressurridning LB og 
dressurridning LB  
Grenmesterskap dressur senior (GM-D-S): sammendrag av dressurridning LA og 
dressurridning LA. 

b) Grenmesterskap kjøring 
Grenmesterskap kjøring junior (GM-KJ-J): sammendrag av dressurkjøring utdanning og 
presisjonskjøring utdanning 
Grenmesterskap kjøring ungdom (GM-KJ-U): sammendrag av dressurkjøring lett og 
presisjonskjøring lett  
Grenmesterskap kjøring senior (GM-KJ-S): sammendrag av dressurkjøring middels og 
presisjonskjøring middels 

c) Grenmesterskap brukshest 
Grenmesterskap brukshest junior (GM-Bruks- J): sammendrag av bruksridning og brukskjøring  
Grenmesterskap brukshest ungdom (GM-Bruks-U): sammendrag av bruksridning og 
brukskjøring 
Grenmesterskap brukshest senior (GM-Bruks-S): sammendrag av bruksridning og brukskjøring 

2. Ved færre enn tre startende i grenmesterskapene for junior og ungdom vil de to slås sammen 
til én mesterskapsklasse. Ekvipasjene starter konkurranseklassene tilhørende sin 
aldersklasse, som beskrevet i stevneinvitasjonen, men resultatene slås sammen i en felles 
resultatliste for mesterskapsklassen. 

 

§ 9 Lagkonkurranse 
1. Lagkonkurranse (LAG): sammendrag av presisjonskjøring middels, dressurridning LB, 

brukskjøring og bruksridning. Det rulleres på hvilke to grener som inngår: År 1/Oddetallsår: 

Dressurridning og brukshestkjøring. År 2/Partallsår: Presisjonskjøring og brukshestridning. 

2. Ett lag består av inntil tre ekvipasjer, hvorav to er tellende i sammendraget.  Hver rytter/kusk 
kan bare starte en gang på laget.. Laget må bestå av minimum to ulike hester.  
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Ekvipasje 1 starter presisjonskjøring/dressurridning, ekvipasje 2 starter den angitte 
brukshestgrenen. (for sin alderskategori). Ekvipasje 3 kan kun starte EN av grenene.  

3. Ekvipasjene må representere samme lokallag. Lokallaget kan stille flere lag, men en ekvipasje 
kan kun stille på ett lag. Laget må selv sende inn oversikt over hvilken ekvipasje som 
representere laget i de forskjellige grenene. Dette må være meldt sekretariatet senest før 
start av den første klassen som inngår i lagkonkurransen.  
Ved behov for reservehest pga. veterinære årsaker kan det søkes stevnelder for 
dispensasjon.  

4. For hver klasse der en avdeling fra lagkonkurransen inngår, settes det opp egen resultatliste 
for lagdeltakerne, og de rangeres ved å legge sammen konkurransepoeng fra hver avdeling 
(se tabell i vedlegg 1.). For ekvipasje nr. 3 (brukskjøring) vil straffepoeng fra avdelingen, 
uavhengig av aldersklassenivå, sammenstilles. Ved poenglikhet bestemmes rekkefølgen av 
plasseringen i brukskjøring, deretter plasseringen i dressurridning og til sist plasseringen i 
presisjonskjøring. 

5. Det kreves kvalifikasjon med godkjent resultat på nivå for start i hver avdeling i 
lagkonkurransen. 

 

§ 10 Beste unge dølahest 
1. Det konkurreres om følgende titler: 

Beste unge dølahest ridning 4 år (BUDR-4): sammendrag av dressurridningLD og 
bruksridning. (for rytter sin alderskategori)  
Beste unge dølahest ridning 5 år (BUDR-5): sammendrag av dressurridning LC  og 
brukshestridning (for rytter sin alderskategori) 
Beste unge dølahest ridning 6 år (BUDR-6): sammendrag av dressurridning LB og 
brukshestridning.  
Beste unge dølahest kjøring 4 år (BUDK-4): sammendrag av dressurkjøring utdanning og 
presisjonskjøring utdanning. 
Beste unge dølahest kjøring 5 år (BUDK-5): sammendrag av dressurkjøring lett og 
presisjonskjøring lett. 
Beste unge dølahest 6 år (BUDK-6): sammendrag av presisjonskjøring middels og 
brukshestkjøring.  

2. Målet med innføring av kåringen av beste unge dølahest (BUD) er å stimulere til avl og 
utdanning av kvalitetshester, øke samarbeidet mellom sport og avl, samt å markedsføre 
dølahesten som konkurransehest. 
Hesten kan delta i grenene med ulike ryttere/kusker. 

3. For hver klasse der en avdeling fra BUD inngår, settes det opp egen resultatliste for 
deltakerne, og de rangeres ved å legge sammen konkurransepoeng fra hver avdeling (se 
tabell i vedlegg 1.).  

4. Ved poenglikhet bestemmes rekkefølgen av plassering i bruksgren, deretter plassering i 
dressurridning/dressurkjøring. 

5. For å stimulere til bedekning av unge hopper, kan 5-,6-,7-års  hopper som har hatt føll som 3-
6-åringer starte på hhv 4, 5- og 6-åringenes premisser. Det betyr imidlertid ikke at de kan 
starte flere ganger i samme årgangsklasse. Det samme vil gjelde for hingster som er kåret og 
gått i avl/slipp.  

6. Eier av beste årgangshest premieres, samt dens oppdretter. Hesteeier og oppdretter 
oppfordres til å møte til premieutdeling. 
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§ 10 Resultatberegning 
1. Klassevinnere blir kåret etter vanlig utregning av poeng. 
2. For dølahestmesterklassene omregnes resultatene fra hver avdeling til konkurransepoeng 

etter tabellen i vedlegg 1., etter at klassens resultat er utregnet på vanlig måte, og det er satt 
opp en egen rangering for deltagerne i det aktuelle mesterskap.  
I dølahestmesterklassene summeres antall konkurransepoeng fra hver avdeling og 
ekvipasjen med høyest poengsum er vinner. 

3. I lagkonkurransen summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre avdelingene for alle 
ekvipasjer som inngår på laget, og laget med høyest poengsum er vinner.  
For ekvipasjen som starter brukshestgrenen (brukshestridning eller brukshestkjøring)  vil 

straffepoengene, uavhengig av aldersklassenivå, sammenstilles og rangeres.  
4. I grenmesterskapene utregnes resultatene slik: 

a. Dressur: Bare ekvipasjer som starter begge avdelinger rangeres. Prosentresultatene 
fra hver av de to avdelingene legges sammen, og ekvipasjen med høyest sum vinner. 
Ved lik plassering er resultatet fra 2. avdeling avgjørende. 

b. Kjøring:  Deltakerne rangeres ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra 
hver avdeling etter tabellen (se vedlegg 1.)  

c. Brukshest: Deltakerne rangeres ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng 
fra hver avdeling etter tabellen (se vedlegg 1.) 

5. Eliminering og utelukkelse 
a. Ekvipasje som trekker seg fra en klasse som teller i sammendraget, har rett til å 

starte resterende klasser den er meldt til, og skal regnes med i sammendraget men 
kan ikke plasseres foran deltakere som har fullført alle klasser.  

b. Hest som elimineres pga. veterinære forhold, og ekvipasje som utelukkes fra en 
klasse, er utelukket fra hele mesterskapet. For ekvipasje som elimineres av andre 
grunner, avgjør OD om ekvipasjen får starte i resterende klasser. Ekvipasjen skal i så 
fall regnes med i sammendraget men kan ikke plasseres foran deltakere som har 
fullført alle klasser. 

c. Dersom en eliminert eller utelukket hest starter med 2 ryttere, avgjør OD om 
elimineringen/utelukkelsen skal gjelde også for start med den andre rytteren. 

d. Ekvipasje som er eliminert, har trukket seg eller ikke oppnådd godkjent resultat i en 
eller flere klasser, kan i sammendraget ikke rangeres foran en deltager som har 
fullført alle avdelinger, uansett oppnådde konkurransepoeng. Ekvipasje som er 
utelukket fra en avdeling, er utelukket fra hele mesterskapet. 
 

§ 11 Premiering 
1. I hver enkelt klasse er det individuell premiering. 

Deltakere i dølahestmesterklassene og grenmesterskapene rangeres i egne resultatlister, 

men premieres ikke særskilt ut over det som fremgår av pkt. 2 nedenfor.  

2. For dølahestmesterklassene, grenmesterskap, lagkonkurranse og BUD deles det ut 

ærespremier til 1., 2., og 3.plass, hhv gull, sølv og bronse.  Dersom det i et mesterskap kun er 

3 startende, deles det ut ærespremie kun til 1. og 2. plassen. Kun ekvipasjer med godkjent 

resultat i alle avdelinger/deløvelser premieres.  

3. Alle barn under 12 år skal ha deltakersløyfe i alle klasser de deltar i, i hht 

barneidrettsbestemmelsene. 

4. Dersom det er 2 eller færre startende i en mesterskapsklasse vil ikke klassen bli premiert 

med gavepremier. 
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§ 12 Stimuleringstiltak unge ryttere/kusker 
For å stimulere til unge deltakere refunderer landslaget 50% av startavgiften for juniordeltakere i alle 
grener. Det må sendes inn søknad til arrangør senest 1 uke etter stevnet for å få refundert beløpet. 

§ 13 Revidering av statuttene 
Statuttene revideres hvert annet år med hensyn på sportslige krav og kvalifisering, men det er 
ønskelig med langsiktig strategi for å øke nivået under mesterskapet. Statuttene skal publiseres 
senest 30. januar inneværende år. 
 
 
 
Med forbehold om skrivefeil, samt store endringer i oppdatering av nye KR i mars 

Vedtatt jan 2023 av Styret i LD  
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Vedlegg:  

1. Konkurransepoeng 
For å omregne resultatene fra hver avdeling til konkurransepoeng benyttes følgende tabell etter at 
klassens resultater er utregnet på vanlig måte og det er satt opp en egen rangering for deltakerne i 
det aktuelle mesterskap/sammendrag. 
N= antall deltakere i avdelingen 
Plassering   Konkurransepoeng 
1    N+5 
2    N+2 
3    N 
4    N-2 
5    N-3 
6    N-4  
osv. helt til siste ekvipasje som har gjennomført får 2 p. 
Ekvipasjer som er eliminert eller har trukket seg får 0 poeng.  
Ved lik plassering, f.eks. 3. og 4. plass, blir poengene for 3. og 4. plass lagt sammen og delt på antall 
likt plasserte. 
Ekvipasje som er eliminert, har trukket seg eller ikke oppnådd godkjent resultat i en eller flere 
klasser, kan i sammendraget ikke rangeres foran en deltager som har fullført alle avdelinger, uansett 
oppnådde konkurransepoeng.  
 


