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1/14 Lineær beskrivelse
Hensikten med en lineær beskrivelse er å gi en objektiv beskrivelse av hesten uavhengig av
rasestandard.
Først beskrive – deretter bedømme!
Skjema for lineær beskrivelse (LB) av eksteriør, gangarter og løshopping er så godt som fullført. Guri
Haarr har holdt tak i arbeidet og utarbeidet utkast for Norsk Varmblod (NV) som så har sirkulert til
avlsutvalg, dommere (deriblant Cecilie Kilde, leder av kåringsnemnd, og Magne Lilleeng) og Mette
Hansson for tilbakemeldinger. Utkast er basert på beskrivelser i KWPN, samt noe tilpasset det Svensk
Varmblod og Dansk Varmblod nå har innført.
Tore Kvam ved Norsk Hestesenter (NHS) har strukturert og laget layout på skjemaene. Lineær
beskrivelse er tenkt innført for alle raseretninger innunder NHS i Norge og NV har grunnet at
organisasjonen har vært tidlig ute lagt føringer på innhold i skjemaet. Det spiller ingen rolle hva slags
rase man bedømmer etter dette skjemaet da selve beskrivelsen av hesten er uavhengig av rasestandard
etc., man beskriver kun det man ser foran seg i øyeblikket.
Avlsutvalget (AU) har innstilt at den lineære beskrivelsen av hesten og den senere bedømmelsen
holdes fullstendig atskilt. Dette betyr at dommerne først beskriver hesten gjennom det lineære
skjemaet, og deretter gir hesten en bedømmelse i tradisjonelt skjema (PB) med kommentarer og
poengsetting. Det er særdeles viktig at den lineære beskrivelsen er så objektiv som mulig, og AU
mener at det er en hjelp for dommere til å beholde objektiviteten at disse to skjemaene i denne omgang
holdes atskilt ved selve beskrivelsen og deretter bedømmelsen.
SF ytret et ønske om at hver enkelt dommer beskriver hesten på separate skjema for lettere å kunne
tilpasse tilbakemeldinger til dommere underveis i innføringen av LB. I en ideell verden er dommere
helt synkronisert og bedømmer helt likt, men vi vet at i all beskrivelse av hest kan mennesker ha en
noe avvikende oppfatning av hva man ser. KB hadde innsigelser da hun påpekte at det kan føre til
forvirring for utstillere hvis de mottar to ulike skjema med noe avvikende beskrivelse. Avvik mellom
dommere vil ikke være store, men to dommere kan være ulike med hensyn til hvor langt de anser at en
egenskap avviker fra normalen. GH hadde forståelse for begge synspunkter, og avlsutvalget landet
ikke på en avgjørelse på dette punktet i denne omgang. Det dreier seg jo også om praktiske hensyn og
tidsbruk under selve utstillingen. SF sjekker med Danmark og Sverige hvordan de gjennomfører antall
skjema i sine organisasjoner.
Dommerkurs om LB:
Helgen 22.-23. februar avholdes et dommerkurs på NHS hvor GH skal lede opplæring av dommere i
lineær beskrivelse. Det er dessverre få ridehestdommere påmeldt dette kurset, og AU ser at vi har en
utfordring når det gjelder å få samlet og videreutdannet våre dommere. AU går inn for en samling for
ridehestdommere tirsdag 1. april i forkant av kåringen, slik at man har gjennomgått skjema før

kåringen 2014. LB for hingstene vil ikke inngå i de offisielle resultatene i år, men for øvrige hester
som er inne til utstilling/test vil LB publiseres på horsepro.no i likhet med PB.

2/14 Retningslinjer/krav for utstilling og bruksprøver
AU ser at det er et sterkt behov for mer spesifiserte beskrivelser av hva som kreves på bruksprøver
både for hingster og hester som er inne til bruksprøve i forbindelse med hoppeutstillinger og
unghesttest. Et detaljert, men lettfattelig utstillingsreglement er også etterspurt hos arrangører og
utstillere. AU har utarbeidet utkast til et generelt utstillingsreglement, samt spesifiserte krav til
bruksprøver. Se «Utstillingsreglement for Norsk Varmblod» og «Bruksprøvekrav for Norsk
Varmblod».
Utstillingsreglement inneholder krav til utstyr og bekledning for hest og utstiller, samt
utstillingberettigelse og gjennomføring av premieutdelinger etc.
Bruksprøvereglementet inneholder detaljerte krav til gjennomføring av bruksprøver, både forutsatt
utdanningsnivå hos hesten, samt hva som skal vises i de ulike bruksprøver.
Følgende dokumenter bør utarbeides:
HVA
Generelle utstillingsbestemmelser
Utstillings- og bruksprøvereglement
Bestemmelser for kåring av hingster
Hvordan drive en region?
Avvikling av arrangementer
Elitefinaleavvikling
NBT-avvikling
Eliteskuet

Status
Snart ferdig
Snart ferdig
Igangsatt
Igangsatt
Igangsatt

Kanskje premieringskrav etc. bør inn i dette?

3/14 Deltakelse på NV-arrangementer
AU ser at det er foruroligende lite deltakelse på NV-arrangementer, det kan være mange årsaker til
dette, men AU har en klar oppfatning av at man for å sikre økonomi i arrangementer må tenke bredere
på hvem som er berettiget til utstilling. AU går inn for følgende (se også Utstillingsreglement for
Norsk Varmblod).
«Utstillinger i regi av Norsk Varmblod er åpen for alle hester/ponnier uavhengig av registertilhørighet,
men det er kun hester registrert i NV i henhold til Avlsplan (§5.2, §6.1 ) som kan få en offisiell
bedømmelse. Dette gjelder med andre ord hester førstegangsregistrert i NV, utenlandske ridehester
registrert i NV (unghester på unghesttest og hopper på hoppeutstilling, samt hopper til
Typegodkjenning) Kvalifisering til finaler er basert på de respektive krav til registertilhørighet.
Utenlandske hopper med 1.premie kan kvalifisere til Eliteskuet, men ikke få betegnelsen «Årets
hoppe» ifølge avlsplan. Det må gjøres en endring i avlsplanen da det ikke er logisk at man kan
kvalifisere til Eliteskuet uten også å kunne vinne, ref. nåværende ordlyd s. 30.

AU innstiller at utenlandske hopper som oppnår 1. premie kan få betegnelsen «Årets hoppe» under
Eliteskuet.
I praksis medfører dette forslaget at man åpner utstillingene for alle hester, men at den offisielle
bedømmelsen forbeholdes NV. Det bør koste noe mer for hester som ikke er registrert i NV å delta,
mens det for eksempel ikke kreves medlemskap for eier.
AU tror at denne endringen på sikt vil medføre mer interesse og engasjement rundt våre utstillinger,
forutsatt at disse også inneholder en sosial og faglig ramme for alle som deltar.
Det opprettes egne uoffisielle sløyfer for hester som ikke er registrert i NV, og ulike premier kan
utdeles til disse hestene. «Dagens hest», «Dagens Føll» uavhengig av rase etc.
AU anser ikke denne endringen å være i strid med gjeldende avlsplan, (§4.1.2, §5.2 og §6.1) da
avlsplanen angir de krav og rettigheter tilhørende hester registrert i NV, altså hester som bidrar med
genetisk materiale eller informasjon i avl av Norsk Varmblod. Det er ingen motsetninger mellom å
åpne selve utstillingene rent organisatorisk, samtidig som man bevarer prinsippene i avlsplanen.
4/14 Unghesttester
AU finner det unødvendig rent organisatorisk og praktisk å ha flere unghesttester i de sentrale
regionene på Østlandet. AU foreslår at man har maksimum to unghesttester på Østlandet hver høst.
For eksempel en test i slutten av August, og én tidlig i Oktober. Faglig sett er det ønskelig med kun én
test for å kunne lage et stort arrangement som samler de fleste unghestene i regionene på samme sted.

5/14 Definisjon av «Hoppe med føll»
Problemstillingen rundt hvordan man definerer om en hoppe har hatt føll eller ikke er aktualisert
gjennom en søknad om at en hoppe som var konstatert drektig ved 90 dager, men senere kastet, har
søkt om å få stille i en aldersklasse lavere sesongen 2014.
AU har landet på følgende definisjon:
«En hoppe regnes som å ha fått føll dersom hun føller på termin, og dermed har et føll ved fot og
under registrering. Dersom føllet er dødfødt etter fullgått drektighet, eller føllet dør etter få dager,
kreves veterinærattest som dokumentasjon på fullgått drektighet.»
Dette betyr at nevnte søknad om angjeldende hoppe ikke innvilges.
Ås, 20.01.2014
Siri Furre, ref.

