Statutter for Veikle Balder Mesterskapet
Gyldig fra 25.06.2021
Statuttene omfatter Veikle Balder Mesterskapet og grenmesterskap i dressur, sprang
og kjøring for kaldblodstraver.
Statuttene er utarbeidet av Veikle Balder i samråd med Norges Rytterforbund (NRYF)
med grunnlag i KR§ 150.10. Statuttene revideres hvert annet år innen 31. desember og
endringene offentliggjøres av NRYF og Veikle Balder.
§ 1 – Formål
Veikle Balder Mesterskapet (VBM) er en kombinert konkurranse der formålet er å
fremme allsidig bruk av kaldblodstraveren. Mesterskapet består av ulike ride- og
kjøreøvelser, tilpasset kaldblodstraverens egenart, slik at ekvipasjens allsidige
ferdigheter blir vektlagt.
Grenmesterskapene er tilrettelagt for ekvipasjer som er spesielt gode i enkeltdisipliner.
Beste unge kaldblodstraver (BUK) er tilrettelagt for unghester i alderen 4 og 5 år.
§ 2 – Generelt
1.
2.

3.

4.

Mesterskapet og grenmesterskapene følger det konkurransereglement (KR) som
til enhver tid gjelder i NRYF med de tilleggene som fremgår av disse statuttene.
Mesterskapene er åpne for ryttere som er medlem både av klubb tilsluttet NRYF
og Foreningen Veikle Balder. Begrepet «rytter» omfatter både kusk og rytter.
Mesterskapene er også åpent for utenlandske ryttere i henhold til KR 1 § 130.1
Mesterskapet legges til et stevne kun åpent for kaldblodstravere av ren rase.
Hesten må være registrert i Det Norske Travselskap (DNT) eller Svensk
Travsport (ST)
Mesterskapsklassene legges til et Distriktsstevne.
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5.
6.

VBM består av konkurranser i sprangridning, dressurridning og kjøring, der
samlet resultat fra de tre grenene avgjør mesterskapet.
En hest kan starte maks 3 klasser per dag i henhold til § 145.2

§ 3 – Kvalifisering og påmelding
1.
2.

3.

4.
5.

Følgende aldersgrenser gjelder: I henhold til KR se § 122. VBM senior er fra og
med kalenderåret rytter/kusk fyller 18 år se §122.7.
Det skal være egen påmelding til VBM junior, VBM senior,
Grenmesterskapene og BUK. Dette skal fremkomme tydelig i
stevneinvitasjonen.
All kvalifisering må ha skjedd i løpet av de to siste kalenderår før inneværende
og senest før start i første klasse under VBM, på Distriktstevne eller høyere.
Der ikke annet er nevnt, gjelder kvalifisering i henhold til KR.
a) For å delta i VBM Junior eller Senior må ekvipasjen samlet
- Dressur: oppnådd minst 55 % på det aktuelle klassenivået.
- Sprang: ha fullført på det aktuelle nivået med maks 12 feilpoeng
- Kjøring: ha fullført på det aktuelle nivå med godkjent resultat.
b) For grenmesterskapene må ekvipasjen samlet minst ha oppnådd:
- Dressur: 58% 2 ganger i minst LB.
- Sprang: 2 grunnomganger 0,80 m med maks 8 feilpoeng til
sammen
- Kjøring: I klassenivå Middels minst 50% i A-konkurranse og
gjennomført C konkurranse uten å ha blitt eliminert eller utelukket.
BUK: ingen spesielle krav.
Dokumentasjon på kvalifisering sendes sammen med påmeldingen, eller leveres
arrangøren senest før start i første klasse i mesterskapet (Se KR I § 126).

§ 4 – Teknisk Personell
1.
2.

3.

Dressurklassene som inngår i VBM, grenmesterskapene og BUK skal dømmes
av minst 2 dommere, som skal være minst DDI.
Det oppnevnes Overdommer og Teknisk delegat for hele stevnet, se KR1§§
160-162. OD og TD kan være samme person hvis vedkommende er minst DII i
en eller flere av de aktuelle grener. OD og/eller TD bør ha kompetanse i
kjøring. Ved behov kan det oppnevnes egen TD for en eller flere grener.
For dressurklassene som inngår i mesterskapsklassene, utgjør hoveddommer og
overdommer appellkomite, som skal behandle forhold som angår selve
dressurkonkurransen.
Banebygger i sprang for mesterskapsklassene skal være minst SBI. Banebygger
i kjøring skal være minst KBI.
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§ 5 – Oppstalling
Obligatorisk oppstalling skal skje som angitt i KR § 194
§ 6 – Stevnets klasser
Følgende klasser skal arrangeres. Rekkefølgen på klasser og stevnedager kan
omrokkeres, men hensynet til hestene skal alltid tas i betraktning ved
programoppsettet.
Dag 1:
Klasse 1: Dressurridning LC
Med innlagt BUK 4-års og Mesterskapsklasse for Junior avd. 1.
Klasse 2: Dressurridning LB
Med innlagt BUK 5-års og Mesterskapsklasse for Senior avd. 1,
og Grenmesterskap for dressur avd. 1.
Klasse 3: Dressurridning LA
Med innlagt Grenmesterskap for Senior avd. 2
Klasse 4: Dressurkjøring Utdanning
Klasse 5: Dressurkjøring Lett
Klasse 6: Dressurkjøring Middels
Med innlagt Grenmesterskap for kjøring avd. 1
Dag 2:
Klasse 7: Presisjonskjøring Utdanning
Klasse 8: Presisjonskjøring Lett
Med innlagt Mesterskapsklasse for Junior avd. 2
Klasse 9: Presisjonskjøring Middels
Med innlagt Mesterskapsklasse for Senior avd. 2, og Grenmesterskap kjøring avd. 2
Klasse 10: Sprangridning 0,60m
Med innlagt BUK 4-års
Klasse 11: Sprangridning 0,70m
Med innlagt BUK 5-års og Mesterskapsklasse Junior avd. 3
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Klasse 12: Sprangridning 0,80m
Med innlagt Mesterskapsklasse Senior avd. 3, og Grenmesterskap sprang avd. 1
Klasse 13: Sprangridning 0,90m
Med innlagt Grenmester sprang avd.2
§ 7 – Veikle Balder Mester
1.

2.

3.

4.

Det konkurreres i følgende individuelle mesterskap:
VBM - Junior: sammendrag av klassene 1, 8 og 11.
VBM - Senior: sammendrag av klassene 2, 9 og 12.
For hver Mesterskapsklasse der en Mesterskapsavdeling individuelt inngår,
settes det opp en egen resultatliste for Mesterskapsdeltagerne. Deltagerne
rangeres så ved å legge sammen oppnådde konkurransepoeng fra hver avdeling
etter tabellen i § 10. VBM blir ekvipasjen som har høyest antall
konkurransepoeng sammenlagt.
Ved poenglikhet på medaljeplass bestemmes rekkefølgen av plasseringen i
kjøring (presisjonskjøringen), deretter plasseringen i dressur og til sist
plasseringen i sprang. Ved fortsatt poenglikhet avgjøres rekkefølgen etter
omhoppning sprang.
Dersom ikke alle konkurransene i det sammenlagte mesterskapet av en eller
annen grunn kan gjennomføres, blir det ikke noe mesterskapsresultat.

§ 8 – Grenmesterskap
1.

2.
3.

Grenmesterskap dressur:
består av: Klasse 2 og klasse 3.
Bare ekvipasjer med minst 57% i klasse 2 går videre til klasse 3
Grenmesterskapet i sprang:
består av: Klasse 12 og klasse 13.
Grenmesterskapet i kjøring:
består av: Klasse 6 og klasse 9

§ 9 - Beste unghest kaldblodstraver
1.
2.

BUK 4-års består av: Klasse 1 og klasse 10
BUK 5-års består av: Klasse 2 og klasse 11

§ 10 – Resultatberegning
1.

Klassevinnere blir kåret etter vanlig utregning av poeng.
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2.

3.
4.

5.

For Mesterskapsklassene omregnes resultatene fra hver avdeling til
konkurransepoeng etter følgende tabell, etter at klassens resultat er utregnet på
vanlig måte, og det er satt opp en egen rangering for deltagerne i det aktuelle
mesterskap. N = antall deltagere i mesterskapsavdelingen.
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 p.
Ved lik plassering, f.eks. to på 3. plass, blir poengene for 3. og 4. plass lagt
sammen og delt på antallet likt plasserte.
I VBM-junior og senior summeres antall konkurransepoeng fra hver av de tre
avdelingene, og ekvipasjen med høyest antall poengsum er vinner.
I Grenmesterskapene utregnes resultatene slik:
Dressur: Bare ekvipasjer som har startet finalen rangeres.
Prosentresultatene fra hver av de to avdelingene legges sammen, og
ekvipasjen med høyest samlet poengsum er vinner osv.
Ved lik plassering på medaljeplass er resultatet fra 2. avdeling gjeldende.
Dersom det fortsatt er flere på samme medaljeplass, er den best som har
høyest sum for «alment inntrykk» fra begge avdelinger.
Sprang: Antall feilpoeng fra de to grunnomgangene legges sammen, og
ekvipasjen med lavest samlet antall feil er vinner osv.
Ved likt antall feil på medaljeplass legges resultatet fra 2. avdeling til
grunn, deretter resultatet fra 1. avdeling.
Dersom noen fortsatt er likeplasserte, avgjøres plasseringen
gjennom omhopping over samme omhoppingsbane som for Klasse 12.
Kjøring: Resultatet etter de to enkeltkonkurransene regnes ut på vanlig
måte. Ved lik plassering se KR IX § 913.2.
I BUK summeres antall konkurransepoeng fra hver av de to avdelingene, og
ekvipasjen med høyest antall poengsum vinner. Se punkt 2.
Ved likeplasserte legges resultater fra dressur til grunn, deretter resultater fra
sprang.

6. Eliminering og utelukkelse
- Ekvipasje som trekker seg fra en klasse som teller med i sammendraget, har
rett til å starte resterende klasser den er meldt til, og skal regnes med i
sammendraget. Ekvipasjen tar med seg 0 poeng fra denne klassen i
sammendraget.
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-Hest som elimineres pga. veterinære forhold, og ekvipasje som utelukkes fra
en klasse, er utelukket fra hele mesterskapsstevnet.. For ekvipasje som
elimineres av andre grunner, avgjør OD om ekvipasjen får starte i resterende
klasser, dersom ikke reglementet tilsier at hesten er eliminert fra hele stevnet.
Ekvipasjen skal i så fall regnes med i sammendraget, og tar med seg 0 poeng fra
denne klassen i sammendraget.
-Dersom en eliminert eller utelukket hest starter med 2 ryttere, avgjør OD om
elimineringen/utelukkelsen skal gjelde også for start med den andre rytteren
dersom ikke reglementet tilsier at hesten er eliminert fra hele stevnet.
-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 oppnådd konkurransepoeng.
§ 11 – Premiering og medaljer
1.
2.

3.

4.

I hver enkelt klasse er det vanlig individuell premiering.
I VBM junior og senior deles det ut medaljer (gull, sølv og bronse). Medaljer
deles bare ut til ekvipasjer som har godkjent resultat i alle tre deløvelser.
Medaljevinnere får også dekken, gavepremie og rosett fra Veikle Balder.
I Grenmesterskapene deles det ut medaljer (gull, sølv og bronse)
Medaljer deles bare ut til ekvipasjer som har godkjent resultat.
Medaljevinnere får gavepremie og rosett fra Veikle Balder. Vinneren får også
seiersdekken.
BUK 4års: Vinneren får gavepremie og sløyfe fra Veikle Balder
BUK 5års: Vinneren får gavepremie og sløyfe fra Veikle Balder

§ 12 - Spesifisering av klassene
Dressurridning:
Det skal brukes de til enhver tid gjeldende dressurprogram fra NRYF.
Dressurkjøring: (A-konkurranse, kjøring)
Bane 40x80(100)
Det skal brukes de til enhver tid gjeldende dressurkjøreprogram fra NRYF.
Presisjonskjøring: (C-konkurranse, kjøring)
Utdanning: Bed. Clear Round
Klassene følger bestemmelsene i KR IX
Lett: Bed. A0
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Klassene følger bestemmelsene i KR IX
Middels Bed. A0
Klassene følger bestemmelsene i KR IX
Sprangridning:
Kombinasjoner: etter tabell for hest
Sprang 0,60m. Bed 280 Feil og Stil
Banen følger bestemmelser for Lett D Bygges som for 4-åringer.
Sprang 0,70m. Bed 280 Feil og Stil
Banen følger bestemmelser for Lett C Bygges som for 5-åringer.
Sprang 0,80m. Bed 238.2.2
Banen følger bestemmelsene for LC. Bygges som for 6-åringer, ingen kombinasjoner.
Sprang 0,80cm. Bed 238.2.2
Banen følger bestemmelser for LB
Sprang 0,90cm. Bed 238.1.2
Banen følger bestemmelser for LA

§13 Fremtidige endringer:
Statuttene kan endres hvert annet år. Nyreviderte statutter kunngjøres innen 1. mars av
NRYF og Veikle Balder.

Godkjent av Tkr
Dato: 25.06.2021

Godkjent for Foreningen Veikle Balder
Dato: 25.06.2021

Torunn Knævelsrud
Leder

Renate Ugelstad
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