
 

LKRK KLUBBMESTERKSAP I WESTERN 2016 
 

Dato: 18.06.2016 

Stevnestart: kl.10.00 

Sted:  

Lommedalen Kjøre og Rideklubb 
Guribysagveien 7, 1350 LOMMEDALEN 

Dommer: Christina Marie Landewall 

Stevner leder: Katharina Hagesveen 

 

Statutter for Klubbesterskap Western 

I år har blitt gjort noen endringer i forhold 
statuttene under Klubbmesterskapet i 
Western. Vi velger å informere om disse 
endringene i god tid slik at alle kan få sett 
dem, og trent deretter.  

For å kunne starte må man være gyldig 
medlemskap i LKRK. Alle hester må ha 
pass med gyldig vaksinasjonskort som 
vises i sekretariatet før start. Ryttere kan 
kun starte en hest i Klubbmesterskapet, 
men man kan starte flere hester utenom 
Klubbmesterskapet. Vi følger AQHA / 
NQHA regler. Dvs at man er Juniorrytter ut 
året man fyller 18år. Alle ryttere under 
18år må ri med hjelm. Seniorryttere kan 
benytte hjelm eller hatt. Alle klasser vil 
være any-bit, any-age, bosal/bittløst er 
også tillatt. Ingen krav til westernutstyr. 
Deltagersløyfe til alle deltagere under 12 
år. 

Junior og Senior vil starte i samme 
klasse(altså ikke egne junior og senior 
klasser), men det vil bli kåret en Senior og 
en Junior klubbmester. Ekvipasjer som 
starter uten for klubbmesterskap i klassen 
vil ikke påvirke poeng fordelingen.  

Klassene som vil bli tilbydd som 
Klubbmesterskapsklasser er; 
Showmanship, Horsemanship, Trail og 
Reining. Klubbmesterskapet vil fungere 
slik at du velger deg ut 3 av de 4 
Klubbmesterskapsklassene. Disse 3 
klassene skal meldes inn til sekretariatet 
før stevnets start.  

1.plass – 5 poeng (evt høyest plassert av 
klubbmester deltakere) 

2.plass – 3 poeng (evt nest høyest 
plassert av klubbmester deltakere) 

3.plass – 1 poeng (evt tred høyest plassert 
av klubbmester deltakere) 

Westernkomitteen bestemmer fra år til år 
hvilke klasser som skal være 
klubbmesterskapsklasser. 

Det vil være en minimumskrav på 3 
startende i klassen for at klassen skal bli 
gjennomført.  

Mønster: 

Vil bli lagt ut før stevnet på LKRK.no  

Priser: 

Walk & Trot: 100 kr 

Klubbmesterskapsklasser:  150 kr 

Open klasser: 150kr 

Meeting Card: 500 kr 

Etteranmeldings gebyr: 200kr 

Premier: 

Walk & Trot: Rosetter til 1-3plass 

Open: Rosetter til 1-3plass 

KM Junior og Senior: Rosetter og dekken 
til 1.-3. plass.  

Påmelding: 

Påmeldingsfrist 01.06.2016 

Påmelding sendes til: 
Katharinahagesveen@gmail.com 

Betaling skjer på stevneplassen. 

 

Alle deltagere må belage seg på å 
hjelpe til, eventuelt ha med seg noen 
hjelpereJ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


