
Utstilling Vallermyrene 16. September 2017 
 
 
Vi ønsker dere velkommen til årets regionsutstilling på Vallermyrene lørdag 16. september. Katalog og 
tidsskjema (forbehold om endringer) er vedlagt.  
 
Det er 39 hester meldt til utstillingen. Dommere blir Ulrika Jacobs og Guri Haarr. I tillegg deltar to av Norsk 
Varmblod sine dommeraspiranter.  
 
Utstillingsleder og ansvarlig for oppstalling er Jeanette Fåne, tlf. 906 14716. Det er fortsatt mulig å bestille 
boks, og det er anledning til å komme fredag kveld om ønskelig. Kontakt Jeanette for mer informasjon/ 
bestilling av boks.  
 
Sekretariatet er åpent fra kl. 08.00 lørdag og stenger etter siste premiering. Det blir åpen kiosk med enkel 
servering av varm og kald mat, kaker m.m.  
 
Det blir fortløpende premiering etter hver klasse. Protokoller sendes utstiller i etterkant, og resultatene 
publiseres i HorsePro.  
 
Det blir utnevnt klassevinner i følgende klasser: 
 
- beste hingsteføll, sprang 
- beste hoppeføll, sprang 
- beste hingsteføll, gang 
- beste hoppeføll, gang 
- beste hoppe, sprang 
- beste hoppe, gang 
- beste 2 års hingst, sprang 
- beste 2 års hoppe, sprang 
- beste 2 års hoppe, gang 
- beste NV hoppe 
 
I tillegg kåres dagens beste mønstrer.  
 
Føll og 2 åringer som er førstegangsregistrert i Norsk Varmblod, og som oppnår minimum 8 i 
helhetskarakter, kvalifiserer til Eliteskuet. Årets Eliteskue avholdes på Semb Hovedgård lørdag 7. oktober. 
Hopper, 3 år og eldre, som oppnår 1. premie kvalifiserer til Eliteskuet uavhengig av opprinnelsesstambok.  
 
Loddsalg. Mange fine premier for heldige vinnere. Vi tar kontanter og Vipps.  
 
Vi minner om kravet om medlemskap i Norsk Varmblod for deltagelse ved våre arrangement. Utstillere 
oppfordres til å stille i hvite/ lyse bukser og mørk blå overdel. Det er mulig å kjøpe poloskjorter/ gensere fra 
Norsk Varmblod på stedet.  
 
Alle avgifter må være betalt før visning.  
 
Utstillingsreglement 
 
Generell informasjon om våre utstillinger 
 
Vel møtt.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Norsk Varmblod Region 4 

 

http://norskvarmblod.no/utstilling/reglementer/
http://norskvarmblod.no/utstilling/

