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Statutt for Norgesserien 2020 

 

1.  Generelle bestemmelser 
Norgesserien er en laghopping i 4 ulike divisjoner for klubber tilsluttet NRYF.  Hver klubb kan 

stille med flere lag i en eller flere divisjoner.  Hver divisjon er åpen for et ubegrenset antall 

lag. 

Norgesserien er utskrevet som et L-stevne, men bedømmes som et D-stevne. Dette gjelder 

for alle dager under begge kvalifikasjonsstevnene og for Finalene under NM-S-Lag.  NRYF 

skal godkjenne Stevneinvitasjonen for Norgesserien. 

Hvert lag består av tre eller fire ekvipasjer fra samme klubb, hvorav de tre beste resultatene i 

hver kvalifisering/avdeling er tellende.  Lagene behøver ikke å ha samme sammensetning i 

de to kvalifiseringene og/eller finalene.  Alle lag må ha en lagleder i henhold til KR I §127.3 

og § 134. 

Ekvipasjene i finalene må ha gjennomført høyeste klasse finalen går i på D-stevne eller 

høyere.  Hver rytter kan starte i flere divisjoner på ulike hester.  Ingen rytter kan starte i 

samme divisjon i samme Norgesserie-stevne med mer enn èn hest. En hest kan ikke delta i 

samme Norgesserie-stevne med flere ryttere. 

2.  Regionsinndeling 

Region 1:, Hordaland og Rogaland. 

Region 2:, Vestfold,  Telemark, Vest-Agder og  Aust-Agder 

Region 3: Buskerud, Oppland, og Oslo 

Region 4: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Nordland 

Region 5:.Østfold, Akershus og Hedmark  

Region 6:, Troms og Finnmark 

 

3.  Divisjonene, klassene og poengberegning 

Norgesserien arrangeres i fire (4) divisjoner.  Det er 2. kvalifiseringer pr. divisjon. 

1. Kvalifisering går innendørs. 

2. Kvalifisering går utendørs.  (Unntak kan gjøres dersom geografiske eller 

meteorologiske forhold gjør det nødvendig). 
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Poengberegning : 1. og 2. kvalifisering etter World Cup tabell 

 

Hinderhøyder/Bedømmelser i  1. Divisjon 2. Divisjon 3. Divisjon 4. Divisjon 

1. Kvalifisering innendørs 1.15/238.2.2 1.05/238.2.2 0.95/280 0.80/280 

2. Kvalifisering utendørs 1.20/238.2.2 1.10/238.2.2 1.00/238.2.2 0.80/280 

Startrekkefølge i henhold til KR I §145.4c 

 

4. Kvalifisering 

Ekvipasje som starter 4. Divisjon kan ikke ha plassering i klasser over 1.10. 

Ekvipasje som starter 3. Divisjon kan ikke ha plassering i klasser over 1.20. 

Ekvipasje som starter 2. Divisjon kan ikke ha plassering i klasser over 1.30. 

Kravet gjelder for inneværende og foregående år. 

Den beste tredjedelen etter de to kvalifiseringene i hver region i Divisjon 1-4 er kvalifisert til 

LANDSFINALEN.  Denne arrangeres samtidig med NM-S-Lag.  Det kan likevel ikke delta 

mer enn 3 lag pr. Divisjon fra samme Region i en landsfinale. Dersom en klubb ikke stiller lag 

blir det opprykk fra samme region. 

UNNTAK :  For Regioner som har 14 eller flere startende lag pr. Divisjon i 1. kvalifisering, vil 

4 lag pr. Divisjon kunne delta i Landsfinalen.   

Ved 18 eller flere startende lag pr. Divisjon i 1. kvalifisering, vil 5 lag kunne delta i 

Landsfinalen. 

5. Landsfinalen 

Landsfinalen går over 3 dager, dvs. to (2) Avdelinger + Finale. 

I Landsfinalen starter alle lag på null (0), dvs. ingen resultater fra 1. og 2. kvalifisering tas 

med til Landsfinalen. 

Det skal ikke være kombinasjon i 0.80 og 1.00 m. Ingen avstander skal være under 5 

galloppsteg i 0.80 og 1.00 m. 

Hinderhøyder/Bedømmelse 1. Divisjon 2. Divisjon 3. Divisjon 4. Divisjon 

Avd. 1     1.20/238.2.1 1.10/238.2.1 1.00/280 0.80/280 

Avd. 2     1.20/238.2.1 1.10/238.2.1 1.00/280 0.80/280 

Finale     1.20/238.2.2 1.10/238.2.2 1.00/238.2.2 0.80/280 
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1.-3. Divisjon 

Lag som er eliminert i 1. Avd. kan starte 2. Avd., men skal tildeles 20 feilpoeng MER enn 

dårligste resultat i 1. Avd. for hver enkelt Divisjon. 

De 6 beste lagene etter 1. og 2. Avd., samt de lagene med like mange feilpoeng som lag nr. 

6, går videre til finalen som arrangeres med Bed. 238.2.2.  I finalen har lagene med seg 

feilpoeng fra Avd. 1 og 2, og starter i omvendt resultatrekkefølge. 

Ved poenglikhet mellom de 3 beste lagene i finalen, blir det en omhopping på tid. Øvrige lag 

skilles på samlet antall feilpoeng og tid i finalen. 

 4. Divisjon 

Lag som er eliminert i 1. Avd. kan starte 2. Avd., men skal tildeles 20 feilpoeng MER enn 

dårligste resultat i 1. Avd.  

De 6 beste lagene etter 1. og 2. Avd., samt de lagene med like mange feilpoeng som lag nr. 

6, går videre til finalen som arrangeres med Bed.: 280.  Ved poenglikhet mellom de 3 første 

lagene i finalen avgjøres rekkefølgen etter lagenes stilpoeng i finalen.  Ved likeplassering 

både på feilpoeng og stilpoeng, avgjøres rekkefølgen med en om hopping på tid. Øvrige lag 

skilles på samlet antall feilpoeng samt tid i finalen 

6. Resultatberegning og premiering 

Det er ingen individuell (kun lag) premiering i hverken kvalifiseringer, finaler eller 

sammenlagt. 

Lagene har vanlig klassepremiering i 1. Avd. og 2. Avd. Sammenlagt premiering i Lands-

finalen. 

Startavgift og premiering i kvalifiseringene er i henhold til KR I § 148 og etter følgende 

skjema : 

   Startavgift  Premier kvalifisering 

1. Divisjon 840+100  3.200-2.000-840 

2. Divisjon 720+100  Gavepremier 

3. Divisjon 600   Gavepremier 

4. Divisjon 600   Gavepremier 

Startavgift og premiering i Landsfinalen er i henhold til KR I § 148 (Premiering som er 

satt opp vedrørende Finalen) 

1.  Divisjon 840+100 pr. Avd. 3.200-2.800-2.400-2.000-840 

2.  Divisjon 740+100 pr. Avd. Gavepremier 

3.  Divisjon 600 pr. Avd.  Gavepremier 

4.  Divisjon 600 pr. Avd.  Gavepremier 


