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1. Hensikt og oversikt over obligatorisk bruksprøve for ulike klasser
Hensikten med å gjennomføre bruksprøver er å bedømme hestens kvalitet som bruks/avlsdyr. Norsk Varmblod er en populasjon som legger lik vekt på sprang og dressur, og
også feltritt. Dette avspeiles i at som hovedregel skal hester uavhengig av avlsretning
gjennomgå en obligatorisk bruksprøve i både dressur- (gangart) og sprangdisiplin. Eldre
hester med dokumenterte sportsresultater kan fritas fra bruksprøve, se avlsplan. For
alle bruksprøver gjelder at det er hestens grunnkvaliteter, gangarter og
sprangegenskaper og temperament (ridbarhet) som bedømmes, dog stilles det særskilte
krav til hingstene når det gjelder utdanningsnivå.

2. Eksteriørbeskrivelse
Hestene skal vises for hånd for dommerne for beskrivelse og bedømmelse av eksteriør.
Hesten skrittes inn i ringen og stilles opp for dommere, med åpen side mot dommer. Når
hestens eksteriør er ferdig beskrevet skrittes hesten på trekantsport på høyre hånd etter
anvisning fra dommere, deretter vises hesten på samme trekantsport i trav. Hesten
slippes løs for visning av galopp, hesten ledes av piskefører slik at den viser galopp på
begge hender, og eventuelt trav hvis dommere ønsker det. Når løsvisning er ferdig stilles
hesten opp for dommerne igjen, frem til utstiller får beskjed om at hesten er ferdig
beskrevet.

3. Bruksprøver
3a. Gangartsprøve
Hester på treårstest vises kun med egenrytter. Alle andre hester ris også av testrytter,
med unntak av eldre kårede hingster, se gjeldende avlsplan.
Bedømmelse:

Gangartsprøve utføres i ridehus på minimum 20x40m.
Dommerne skal være plassert midt på banens langside, minimum 5m innenfor sporet.
Det beregnes om lag 10 minutter per hest.
Egenrytter rir etter anvisning fra dommerne, fritt skritt på lange tøyler skal skje aller
sist i prøven. Hestene ris i grupper på to. Fremridning for første par skjer samtidig inne
på banen, deretter overlapper man slik at når foregående hest er ferdig kommer neste
hest inn og den ferdig bedømte hesten forlater banen. Hvis antall hester til bedømmelse
ikke samsvarer med oppdeling i partall, skal nest siste hest skrittes oppsittet til siste
hest har fullført sin prøve.
Av hensyn til sikkerheten skal hingster kun vises sammen med andre hingster eller
vallaker, og tidsplanen skal være slik oppsatt at det ikke er hopper umiddelbart før- eller
etter hingstenes bruksprøve. Hvis dette ikke er praktisk gjennomførbart skal det legges
en ti minutters pause før eller etter visning av hingstene.

Hestens gangarter bedømmes under egen- og testrytterprøve, gangartspoeng
bestemmes på bakgrunn av begge, men endelige gangartspoeng gis i den delprøve hvor
hesten best viser sin kvalitet.
Gangartskrav:
For alle gangartsprøver gjelder at alle tre gangarter skal vises på begge hender, i tillegg
er det ønskelig at hesten viser øvelser i henhold til alder og utdanningsnivå (for
gangartshester)
3b. Løshopping
Løshopping bør som hovedregel skje i ridehus med målene 20 x 40m. Hvis større
ridehus anvendes skal det overskytende området avskjermes på hensiktsmessig måte.
Hesten bør om mulig hoppe vekk fra det avskjermede området, og som hovedregel i
retning utgang.
Selve løshoppingsbanen skal gjerdes inn med plastbånd av type avsperringsbånd,
eventuelt bommer. Vanlig tau og lignende skal ikke benyttes. Bommer eller bånd skal
brukes til å skjære av hjørner, se figur 1. Underlaget skal være av så god kvalitet (fast)
som mulig, hvis ridehuset har speil skal disse dekkes til. Dommerne skal plasseres ca. 7
meter innenfor sporet på banens hinderfrie langside, figur 1.
Arrangøren skal stille med to hinderkyndige som har ansvar for å bygge opp hindrene,
samt holde bunnen i orden. Ytterligere minst to medhjelpere med god kunnskap om
løshopping skal bistå utstiller med fremvisning av hesten. I tillegg skal river, målebånd,
målestav og minst tre longepisker være tilgjengelig.
Hindermaterialet
Hinder skal kun bestå av runde bommer i god stand, fortrinnsvis i fargene hvit og blå,
men andre fargekombinasjoner med god kontrast kan benyttes. Bommene skal være
mellom 3- og 4 meter lange, totalt behøves 12 bommer og én kløyvd bom som benyttes
som markbom i hjørnet før krysset. I tillegg trengs 8 hinderstøtter, alternativt 4
hinderstøtter og 4 veggoppheng, samt 18 hinderoppheng, hvorav to skal være
sikkerhetsoppheng. Bommer og hinderstøtter som benyttes i selve løshoppingen skal
være av malt tre, alternativt metallstøtter. Plaststativ og plastkledde trebommer bør
ikke benyttes.

Markbom i hjørnet skal bestå av én lys (fortrinnsvis hvit) kløyvd bom.
Hjelpehinder 1
Består av et kryss på 60 cm med markbom og plasseres 3m etter markbommen målt
midt på markbommen.
Hjelpehinder 2
Består av en rekk på 80 cm med markbom og plasseres 6.90m etter hjelpehinder 1 og
17,5 m fra kortsiden
Hovedhinder
Hovedhinderet begynner som en rekk med to bommer 80 cm over bakken og markbom
10 cm foran hinderet. Når hinderet gjøres om til oxer skal bakbommen være 10 cm
høyere enn forbommen og hvile i sikkerhetsoppheng. Følgende høyder skal markeres på
støttene: 100 cm, 120 cm og 130 cm, i tillegg skal bredden 1.20 markeres på veggen.
Som hovedregel skal avstanden mellom hinderne ikke endres, men om underlagets
beskaffenhet er av en slik art at det anses som nødvendig kan avstand mellom 2.
hjelpehinder og hovedhinder endres med +/- 10 cm.
Hesten begynner med å hoppe alle tre hinder på 60 cm én gang. I neste runde settes 2.
hjelpehinder opp til en rekk på 80 cm, det samme med hovedhinder. I alle påfølgende
runder høynes hovedhinderet i henhold til tabell 1 så fremt hesten hopper problemfritt.
Etter ca tre runder bør hovedhinderet ha en høyde og bredde på 100cm x 100 cm.
Høyning av hovedhinder til maksimalt 1.30m kan gjøres for hester som viser seg
kapable til slike høyder, men bredden skal da ikke overstige 1.20m og frembommen skal
være 5cm lavere enn den bakre. Full bedømmelse bør være oppnådd etter ca. 6 sprang
på hovedhinderet.

3c. Sprangprøve under rytter
Hindermaterialet
Hinderne skal kun bestå av runde bommer i god stand, fortrinnsvis i fargene hvit og blå,
men andre fargekombinasjoner med god kontrast kan benyttes. Bommene skal være
mellom 3- og 4 meter lange, totalt behøves 22 bommer. I tillegg trengs 14 hinderstøtter.
Bommer og hinderstøtter bør være av malt tre, alternativt metallstøtter.
Rekk 1: Består av tre bommer i luften samt markbom på begge sider.
Rekk 2: Består av tre bommer i luften samt markbom på begge sider.
Oxer 3: Består av tre bommer i luften i forkant, samt markbom i fremkant av hinderet,
bakbom skal hvile på sikkerhetsoppheng.
Kombinasjon:
A: Består av tre bommer i luften samt markbom.
B: Består av tre bommer i luften samt markbom, bakbom skal hvile på
sikkerhetsoppheng.
Oppvarming:
Hesten hoppes frem på begge hender over en av rekkene som er omgjort til kryss på ca.
60cm, deretter settes rekken opp til 80 cm, og ekvipasjen hopper alle hinder på banen
én gang. Fremhopping på annen bane/ridehus i forkant av bedømmelsen er ikke tillatt.
Bedømmelse:
Rytter hopper alle hinder på begge hender, med unntak av kombinasjonen som kun
hoppes på høyre hånd. Hinderhøyden høynes suksessivt, progresjon i heving av høyde
avhenger av hestens alder og utdanningsnivå. Hinder skal bør dog heves med minst 10
cm for hver runde. Maks antall sprang bør ikke overstige 20.
På regionale unghesttester og bruksprøver skal egenrytter varme hesten i alle tre
gangarter og eventuelt varme opp på krysset. Deretter tar testrytter over hesten, og
gjennomfører bruksprøven. Testrytter skal ri tilstrekkelig lenge i alle tre gangarter i
løpet av testen til at gangarter kan bedømmes under sprangprøve.
Det skal alltid tas hensyn til hests og rytters erfaring, og som hovedregel skal ikke
hinderhøyder for ekvipasjer overstige den faktiske høyde ekvipasjen har konkurrert på.
Dersom ekvipasjen ikke har konkurrert skal maks hinderhøyde bestemmes i samtale
med rytter. Høyning av hinder under testrytter skjer på dommers/testrytters anvisning.
Hestene ris i grupper på to. Oppvarming for første par skjer samtidig inne på banen,
deretter overlapper man slik at når foregående hest er ferdig kommer neste hest inn og
den ferdig bedømte hesten forlater banen. Hvis antall hester til bedømmelse ikke
samsvarer med oppdeling i partall, skal nest siste hest skrittes oppsittet til siste hest har
fullført sin prøve. Hest som venter på at prøven skal starte skritter og/eller traver på

sporet i påvente av signal fra dommerne, mens foregående hest gjennomfører sin prøve.
Ventende ekvipasje skal til enhver tid påse at denne ikke er til hinder for hest som
gjennomfører sin prøve.
Av hensyn til sikkerheten skal hingster kun vises sammen med andre hingster eller
vallaker, og tidsplanen skal være slik oppsatt at det ikke er hopper umiddelbart før- og
etter hingstenes bruksprøve. Hvis dette ikke er praktisk gjennomførbart skal det legges
en ti minutters pause før, eller etter visning av hingstene.

4. Helseundersøkelse og måling
Hester på unghesttest, samt eldre hopper gjennomgår en obligatorisk helsesjekk og
måling som en del av testen. Hesten bør måles innendørs på et avskjermet område,
mankehøyde i stangmål samt brystomfang og pipeomkrets måles av veterinær. Bein og
høver visiteres, samt at det gjøres en overfladisk sjekk av slimhinner. Deretter vises
hesten først i skritt og deretter i trav på et rett, plant område med hardt underlag. Mål
og eventuelle avvik ved palpasjon/visitasjon/mønstring noteres av veterinær på
standard helseskjema. Hvis veterinær anser at hesten ikke er i stand til å gjennomføre
testen skal dette umiddelbart meddeles sekretariat som formidler beskjed videre til
dommer.

