
Utstillinger og unghesttester 2015 
I løpet av utstillingssesongen 2015 ble totalt 137 ridehester vist, hvorav seks på én av Norsk 

Hestesenter sine utstillinger. De viste hestene var etter 85 ulike hingster, 60 utenlandske og 25 

norskkårede, 76 hester hadde utenlandsk far, mens de resterende 61 hadde norsskårede fedre. 

To hopper ble fremstilt til typegodkjenning, én ble typegodkjent.  

Føll 

Totalt 26 føll, 13 hingster og 13 hopper, ble stilt i 2015, og flest føll ble vist i Region 4 (9) og Region 

7 (6). Norskkårede hingster er fedre til 14 av føllene, mens de resterende er etter utenlandske 

hingster. Akribori hadde flest viste avkom (4), med Tobajo Picez (3) hakk i hæl, deretter følger 

Crelido (2) og Corino VDL (2) og de resterende Beat It, E.T Cliquet, og Sir Cisco hadde ett fremstilt 

føll hver. Av utenlandske hingster så er det hannoveranerhingsten De L’Or som har flest avkom 

vist (3), mens Ampere (2) og Heartbeat (2) følger etter, de øvrige hingstene Blue Hors Olymbrio, 

Candillo, Chatender, Cooper van de Heffinck, Cosmeo, Don Deluxe, Fürstenball og Sir Oldenburg 

har ett vist føll hver. En helhetskarakter på 8 er minste krav for kvalifisering til Eliteskuet, og 15 føll 

kvalifiserte seg dit, med helhet fra 8 til 9, og det ble kvalifisert føll ved alle regionsutstillingene.  

Toåringer 
Av 24 viste toåringer var det ti hingster og 14 hopper, hvorav to stykker var Dansk Varmblod (DV), 

mens de resterende var Norsk Varmblod. Norskkårede hingster var fedre til 14 av toåringene. 

Akribori, Cabachon og Tobajo Picez hadde to toåringer etter seg på utstilling, mens Azteca VDL, 

Deemster E.T Cliquoet, Myrstads Armani, Rubiquil, Sir Cisco, Swix og Zack-Ki Rosenlund hadde én 

toåring hver etter seg. 

Treårstest 
I 2015 møtte 25 treåringer til treårstest, av disse var det fire hingster, 12 hopper og åtte vallaker. 

Elleve av treåringene var etter NV-kårede hingster og Tobajo Picez hadde flest viste avkom (3), 

mens Cabachon, Rayban og Royal Olymp hadde to viste avkom hver, og ett avkom etter Cicero van 

T&L og Sir Cisco ble vist på treårstest. Av de utenlandske hingstene var det Favorit Ask som 

dominterte med fem avkom på test. Treåringene var i snitt 168 cm høye, den høyeste treåringen 

var 180 cm, mens laveste var 161 cm.  

Fireårstest 

På fireårstest viste 18 hester seg hvorav fire fem år gamle hopper som har hatt føll av totalt 11 

hopper i tillegg ble tre hingster og fire vallaker vist. Fireåringene hadde en gjennomsnittlig 

mankehøyde på 165,25. Høyeste fireåring var 178,5 cm, mens laveste var 154 cm. Fireåringene 

var etter Kermo’s White Talisman (2) og Tobajo Picez (2), mens det resterende norskkårede 

hingstene; Akribori, Cabachon, Royal Olymp, Sir Cisco, Tobajo Pik Disney og Ulrich Z har ett avkom 

på fireårstest hver i 2015. 



Hopper 

Totalt 33 hopper ble vist på våre utstillinger, og vi fikk fem nye førstepremiehopper blant hoppene. 

Hele 11 av de hoppene gikk bruksprøve i forbindelse med én av våre unghesttester, og hoppene 

hadde en snittmankehøyde på 165,36. Hoppene var fra forskjellige stambøker, flest NV-hopper 

ble vist (14), tett fulgt av DV-hopper (10), mens resterende hopper kom ulike andre stambøker. 

Tabellen viser snittpoeng for de ulike utstillingsklassene: 

 Type Kropp Bein Skritt Trav Galopp Helhet 

Føll 7,90 7,90 7,70 7,64 7,52 8,12 7,88 

Toåringer 7,69 7,67 7,69 7,35 7,29 7,54 7,69 

Treårstest 7,77 7,63 7,56 7,48 7,52 7,35 7,63 

Fireårstest 7,75 7,72 7,75 7,42 7,58 7,47 7,64 

Hopper 7,70 7,68 7,24 7,50 7,47 7,55 7,69 

 

 


