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1. GENERELLE BESTEMMELSER 
 

Utstillingsreglementet gjelder for alle hester i både offisielle og uoffisielle klasser ved 

Norsk Varmblod sine arrangement.  

 
1.1. Utstillingsberettigelse 

 

Alle hester, uavhengig av rase og registertilhørighet, kan stille på utstillinger 

(uoffisielle klasser) hos Norsk Varmblod.  

 

Alle hester registrert i Norsk Varmblod sitt A- eller FOR-register får en offisiell 

bedømmelse. Hester fra andre stambøker må være registrert i Norsk Varmblod på 

utstillingstidspunktet. Føll skal være under registrering, og minst 21 dager 

gammelt. Hopper i B- eller X-register kan fremstilles for typegodkjenning og 

innføring i FOR-registeret.  

 

Hester som er førstegangsregistrert i Norsk Varmblod sitt A-register kan 

kvalifisere til Eliteskuet og/ eller Elitefinalen. Hopper, 3 år og eldre, fra andre 

stambøker kan kvalifisere til Eliteskuet.  

 

For deltagelse i offisiell klasse ved et Norsk Varmblod arrangement må hestens 

registrerte eier være medlem i Norsk Varmblod inneværende år.  

 

1.2. Vaksinasjon og helse 

 

Generelt gjelder at hesten skal være vaksinert i henhold til Norsk Rytterforbunds 

konkurransereglement, samt være i utstillingskondisjon. Føll behøver ikke være 

ferdig grunnvaksinert.   

 

1.3. Drektige hopper/ hopper med føll ved foten 

 

Drektige hopper kan vises på utstilling med bruksprøve, eller unghesttest, t.o.m. 5. 

drektighetsmåned. Norsk Varmblod kan likevel bortvise hopper som er tidligere i 

drektigheten der det anses som negativt for hoppen og fosteret at bruksprøver 

gjennomføres.  

 

Hopper med føll ved foten kan ikke avlegge bruksprøve, men kan vises for 

eksteriørbedømmelse.  

 

1.4. Sikkerhet 

 

Det kreves at en ansvarlig person er oppnevnt og tilstede under utstilling for 

ekvipasjer der utstiller/ rytter er under 18 år. Norsk Varmblod anbefaler at person 

som viser hingst på utstilling og kåring skal være over 18 år.  
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Utstiller er selv ansvarlig for skader som hesten eventuelt pådrar seg eller påfører 

andre under utstillingen.  

 

1.5. Doping 

 

Norsk Varmblod sine arrangementer følger de til enhver tid gjeldende regler i FEI/ 

NRYF for medisinering av hest.  

 

Dersom behandling ikke anses som prestasjonsfremmende for hesten, kan det i 

særskilte tilfeller gis dispensasjon for denne regelen.  

 

 

2. PRESENTASJON 
 

2.1. Utstiller 

 

Utstiller skal benytte lyse bukser og mørk blå overdel (genser, vest eller jakke er 

tillatt). Alternativt kan det benyttes tradisjonelt stevneantrekk. Det anbefales 

hensiktsmessig fottøy. Hjelm skal benyttes ved all visning av hest.  

 

2.2. Hesten 

 

Føll skal vises i utstillingsgrime.  

 

Unghester t.o.m. 2 år kan velge å vise i grime, med unntak av hingster som alltid 

skal vises i hodelag med bitt.  

 

Hester 3 år og eldre skal vises i hodelag med bitt og tøyler. Det anbefales å vise 

hingster i lange tøyler, eventuelt i longeline. 

 

2.3. Høver og hovbeslag 

 

Hesten skal ha velpleide høver. Hester kan vises barfot, men skal være skodd ved 

behov. Boots er ikke under noen omstendighet tillatt under fremvisning av hesten. 

Utstiller er selv ansvarlig for at hestens sikkerhet ivaretas.  

 

2.4. Hodelag 

 

Alle typer hodelag er tillatt, men det anbefales enkle hodelag med hannoveransk-, 

eller aachen-neserem, samt trinsebitt eller tilsvarende. Stangbitt er ikke tillatt 

brukt i eksteriørvisningen.   
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2.5. Benbelegg/ bandasjer 

 

Benbeskyttelse, herunder belegg, senebeskyttere, bandasjer eller kopper, er ikke 

tillatt under eksteriørbedømmelsen. Under løsvisning kan imidlertid enkle og 

åpne senebeskyttere og kopper benyttes på frambeina.  

 

 

3. BRUKSPRØVER 
 

3.1. Rytter 

 

Rytters antrekk skal være som på ordinære stevner i respektive disiplin, 

alternativt kan mørk blå genser/ vest og lyse ridebukser benyttes. Fottøy skal være 

godkjent for konkurransebruk. Godkjent ridehjelm skal alltid benyttes. 

 

Merk at for ryttere under 18 år gjelder krav om sikkerhetsvest under sprangprøve 

i henhold KR.  

 

3.2. Hesten 

 

Under bruksprøve skal hesten bære utstyr som er godkjent i konkurranse i 

gjeldende disiplin, med unntak for sprangprøven. Se punkt 3.2.2. 

 

3.2.1. Gangartsprøve 

 

Sporer og/ eller pisk er valgfritt, men skal tilfredsstille KR sine 

bestemmelser om sporer og pisk på unghest. Dette gjelder også for 3 

åringer.  

 

3.2.2. Sprangprøve 

 

Følgende er tillatt under løshoppingsprøve:  

Enkle og åpne senebeskytter og kopper på frambeina. Bakbensbelegg er 

ikke tillatt.  

 

Følgende er tillatt ved sprangprøve under rytter: 

Ordinær sprangutrustning, dog skal bakbensbelegg ikke benyttes for hester 

på unghesttest (3- og 4-års test).  

 

Eldre hester kan benytte bakbensbelegg godkjent for unghest i henhold til 

KR.  
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3.2.3. Dokumentasjon av sportsresultater 

Utstiller er selv ansvarlig for å sende inn dokumentasjon av relevante 

resultater for at dette skal kunne vektlegges i bedømmelsen av hesten.  

 

 

4. PREMIERING 
 

Premiering foretas klassevis med kåring av klassevinner. Premiering skal gjennomføres 

på en forsvarlig måte, og innebærer at det skal være maksimalt 10 hester i ringen 

samtidig. Hingster og hopper skal ikke under noen omstendigheter inn til 

klassepremiering samtidig. Dette gjelder ikke for føll og ved premiering i rideklasser.  

 

Premier tilfaller registrert eier av hesten på visningstidspunktet der ikke annet er 

særskilt spesifisert.  

 


