
 

Generelle statutter  
Norsk Breeders Trophy 

 

 

Formål  

• Stimulere til avl og utdanning av kvalitetshester i Norge 

• Øke samarbeid mellom sport og avl 

• Talentjakt på morgendagens elitehest 

• Vurdering av samlede årganger i konkurranse på aldersrelatert nivå 

• Markedsføre Norsk Varmblod som konkurransehest 

• Anvende NBT som virkemiddel for indeksering av avlshester 

 

Innmeldingsberettigede 

Fra og med fødselsåret 2011 er kun hester førstegangsregistrert i Norsk Varmblod 

innmeldingsberettiget i Norsk Breeders Trophy. 

 

I tillegg kan alle norskfødte og importerte ridehester som er født til og med 2010, og 

registrert/stambokført i Norsk Varmblod meldes inn og delta. 

 

Avkom under hopper typegodkjent som norsk varmblods ridehest kan også delta. Det samme 

kan hester som selv er typegodkjent, dersom de har minst ett ledd godkjent ridehest i 

avstamningen (far må være kåret for ridehestavl). 

 

Kvalifisering 

Alle kvalifiseringsstevner avvikles iht. Norges Rytterforbunds konkurransereglement. 

Anmeldelsesavgift til hvert stevne betales til stevnearrangør. 

 

Kvalifisering i utlandet - Det er anledning til å kvalifisere seg i utlandet. Henvendelse 

vedrørende godkjenning av stevner rettes til Norsk Varmblod. 

 

Finale 

Alle 5- og 6-års hester som har løst hestelisens i Norges Rytterforbund (NRYF), er 

registrerte/stambokførte i Norsk Varmblod og har godkjent innmelding i NBT kan delta. 

Dokumentert kvalifisering (resultatlister) må vedlegges anmeldelse til finalen. 



 

Det er hesten som kvalifiseres til finalen og rytterbytte har derfor ingen innvirkning på 

hestens resultater. Ryttere må være lisensiert i iht. Norges Rytterforbunds 

konkurransereglement. 

 

For å stimulere til bedekning av unge hopper, kan 6 års hopper som har hatt føll starte på 

femåringenes premisser (må dokumenteres). Dette betyr imidlertid ikke at de kan starte flere 

ganger i samme årgangsklasse. 

 

Premiering i finalen 

Premieringen av de forskjellige klassene fastsettes ut fra innmeldingsavgift i årgangen. 

Sponsorbidrag skal anvendes til å bygge opp premiesummen. 

 

Premiene fordeles etter følgende fordelingsnøkkel; hesteeier 75 %, oppdretter 20 % (forutsatt 

at hesten er Norsk Varmblod), hingsteeier 5 %. Dersom hingsten ikke er innmeldt i Breeders 

eller dersom hesten ikke er Norsk Varmblod, vil summen tilbakeføres til premiepotten. 

 

Premiesummen beregnes ut fra antall innmeldte hester i de respektive årganger. I finalen 

premieres det i henhold til KR I, § 148, pkt1,a), dog maksimum 3 premierte i hver 

alderskategori. Hesteeiere, oppdrettere og eventuelt eier av innmeldt hingst, møter til 

premieutdeling. 

 

Premier som ikke er avhentet innen 15/12 for gjeldende år, tilbakeføres NBT. 

Gavepremie fra NV gis til beste premierte Norsk Varmblod i 5- og 6-årsklassen. 

 

Statuttene revideres årlig med hensyn til innmeldingsavgift og sportslige krav. 


