
                                                                                                                         

 

Breeders Open 
NRYF Unghest Cup& NBT Finale 2017 

 
STATUTTER:  
Åpen for 5 og 6 år gamle hester. For å stimulere til bedekning av unge hopper, kan hopper 
som har hatt føll delta i en yngre årsklasse (Må dokumenteres).  
Finalen er åpen for alle kvalifiserte unghester, med egen premiering for hester 
innmeldt i Norsk Breeders Trophy (NBT). Se info på www.norskvarmblod.no 
  
Kvalifisering i unghestklasser arrangeres på D-,L- og E-stevner etter følgende modell:  
 
1. dag 2. dag Finaledag  
5 års 100cm. Bed: 279 105cm. Bed: 279 110cm. Bed: 238.2.2  
6 års 110cm. Bed: 279 115cm. Bed: 279 120cm. Bed: 238.2.2  
 
Og etter 15. mai slik:  
1. dag. 2. dag Finaledag  
5 års 110cm. Bed: 279 115cm. Bed. 279 120cm Bed 238.2.2  
6 års 120cm. Bed. 279 125cm. Bed: 279 130cm Bed 238.2.2  
Tempo 300m/min  
 
Poeng C R = 5 poeng C R= 5 poeng CR= 10 poeng  
 
Bestemmelsene i KR2, om kvalifisering, gjelder ikke for disse ekvipasjene.  
 
Alternativt kan man kvalifisere seg til finalen på D-, L- og E-stevner på følgende 
høyder:  
5 års Før 15. mai 110cm og etter 15. mai 120cm  
6 års Før 15. mai 120cm og etter 15. mai 130cm  
 
KR’s krav til kvalifisering gjelder.  
 
Feilfri grunnomgang gir 10 poeng og 4 feil i grunnomgang gir 5 poeng.  
 
Poengene tildeles hesten. Alle som har minst 20 poeng går til finalen som arrangeres hos 
Arendal og Grimstad Rideklubb 18. – 20. august 2017.  
I finalen stiller alle på 0 poeng.  

http://www.norskvarmblod.no/


Gjennomføring av finalen:  
 
1.avd. 2.avd 3. avd  
5 års 110cm bed: 238.1.1 115cm bed: 238.1.1 120cm bed: 238.2.2  
6 års 120cm bed: 238.1.1 125cm bed: 238.1.1 130cm bed: 238.2.2  
Tempo 300m / min.  
 
Eliminert eller trukket ekvipasje får starte 2. avdeling men blir tildelt 20 feilpoeng for hinder i 
tillegg til dårligste resultat i klassen. Det vil ikke bli anledning for disse å starte 3. avdeling.  
 
Finalen rides i 3 avdelinger. Feilpoengene fra de tre avdelingene legges sammen.  
Resultatrekkefølgen bestemmes ut fra det samlede antall feilpoeng etter 3. avdeling. Det er 
ingen klassepremiering i avdeling 3, bare Breeders Open samlet. Vinner av Breeders Open 
er den som har lavest antall feilpoeng sammenlagt. Den videre rekkefølge bestemmes ut fra 
stigende samlet feilpoengsum. Ved en eller flere ekvipasjer med samme feilpoengsum på de 
tre første plassene, avgjøres rekkefølgen ved omhopping. Øvrige skilles på tid i 3. avd.  
Tilsvarende resultatrekkefølge gjelder for premiering i NBT for innmeldte hester.  
 
Hesteeier og oppdretter inviteres til premieutdelingen.  
 
Kvalifiseringen må være ferdig innen stevnet starter.  
Ekvipasjene må selv melde direkte til finalen og vedlegge dokumentasjon på kvalifikasjon. 


