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Generelle bestemmer for alle arrangementer i regi av Norsk Varmblod 

Dette dokumentet inneholder generelle bestemmelse av betydning for sikkerhet og 

kvalitet av bedømmelsen for hester som deltar på ett av Norsk Varmblod sine 

arrangementer. 

1. Generelle bestemmelser 

1.1 Utstillingsberettigelse 

Alle hester uavhengig av rase/registertilhørighet kan stille på utstillinger (uoffisielle 

klasser) i Norsk Varmblod  

Alle hester stambokført i Norsk Varmblod (NV) eller stambøker anerkjent av Norsk 

Varmblod får en offisiell bedømmelse. Hester fra andre stambøker skal imidlertid være 

registrert i Norsk Varmblod på utstillingstidspunktet, med unntak av føll som kan være 

under registrering, dette for korrekt registrering av informasjon og håndtering av data 

fra utstillinger og tester  

Hester som er førstegangsregistrert i Norsk Varmblod (har pass utstedt av NV) kan 

kvalifisere til Eliteskuet eller Elitefinalen (unghest-tester). Eldre hopper fra andre 

avlsforbund kan kvalifisere til Eliteskuet.  

Eier av hest/utstiller må være medlem av Norsk Varmblod for å stille hest i offisielle 

klasser på alle Norsk Varmblod sine arrangementer. 

1.2 Vaksinasjon og helse 

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

konkurransereglement, samt være i utstillingskondisjon. Hesten skal være i normalt 

hold. Føll behøver ikke være ferdig vaksinert, men om føllet er tilstrekkelig gammelt 

anbefales det for dets egen del at det har startet vaksinering.  

1.3 Drektige hopper 

Drektige hopper kan vises på utstilling med bruksprøve eller unghest-test tom 5. 

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

hvis hoppens generelle helsetilstand tilsier dette. Med dette menes hopper som er 

tydelige drektige og ”tunge”, og hvor det anses som direkte uheldig for hoppen og foster 

at bruksprøver gjennomføres.  

1.4 Sikkerhet 

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

ekvipasje hvis utstiller/rytter er under 18 år. Norsk Varmblod anbefaler at person som 

viser hingst på utstilling og kåring skal være over 18 år. 

Norsk Varmblod er ansvarlig for å legge til rette utstillingsplassen i henhold til NRYF sitt 

konkurransereglement (KR I) med de tillempinger som er naturlige.  



1.5 Doping 

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

for medisinering av hest.  

2. Presentasjon 

2.1 Eksteriørvisning: 

Utstiller:  

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

hvit/lys pologenser/skjorte benyttes ved bruk av vest og/eller jakke. Alternativt 

ordinært stevneantrekk. Fottøy skal være hensiktsmessig å løpe i.  

Det anbefales at utstiller bærer hjelm, spesielt ved visning av hingster.  

NB! Utstillere under 18 år er pålagt å benytte hjelm i all håndtering av hesten på 

utstillingsplassen.  

Hesten: 

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

hingster med lange tøyler, eventuelt longeline. 

Føll skal vises i utstillingsgrime og longeline.  

Alle unghester tom 2 år kan velge å vise i grime, med unntak av hingster 2 år og eldre 

som alltid skal fremvises i hodelag.  

Høver og hovbeslag 

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

boots er ikke under noen omstendigheter tillatt under fremvisning av hesten, herunder 

også veterinærkontroll, eksteriørbedømmelse og bruksprøver. Utstiller er selv ansvarlig 

for at hestens sikkerhet ivaretas, herunder fjerning av brodder før 

løsvisning/løshopping dersom hesten er skodd med dette. Det gis ikke ekstraordinær 

dispensasjon til bruk av beskyttelse på ben dersom hesten er skodd med brodder, se 

2.2.2.  

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.  

Benbeskyttere:  

Benbeskyttere, herunder belegg, senebeskyttere, bandasjer eller kopper er ikke tillatt 

under noen del av eksteriørbedømmelsen, ei heller løsvisning.   



3. Bruksprøver 

3.1 Rytter: 

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

mørk blå genser og lyse ridebukser benyttes. Fottøy skal være godkjent for 

konkurransebruk og hjelm skal alltid benyttes. Pisk er tillatt, men skal tilfredsstille de til 

enhver tid gjeldende krav i NRYFs konkurransereglement for gjeldende gren. 

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

KR II:  

1.4 Sikkerhetsvest er påbudt under oppvarmingen og under konkurransen for alle ryttere 

ut det året de fyller 18 år. Sikkerhetsvest skal være godkjent under følgende standarder:  

1) EN 13158-20XX, eller 2) EN 13158-20XX og Beta 20XX Niveau 3.  

Annen vest kan eventuelt brukes i tillegg. 

 

3.2 Hesten 

Hesten skal under bruksprøve bære utstyr som er godkjent i konkurranse i gjeldende 

disiplin, med unntak for sprangprøven, se 3.2.2 

Gangartsprøve:  

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

lengde og utforming.  

Sprangprøve  

Følgende er tillatt under løshoppingsprøve:  

Enkle og åpne senebeskyttere på frembena, fortrinnsvis med borrelåsfester eller Quick 

release-fester slik at disse er enkle å ta på. Bakbensbelegg eller kopper er ikke tillatt.  

Følgende er tillatt ved sprangprøve under rytter:  

Ordinær sprangutrustning, dog skal bakbensbelegg ikke benyttes for hester på 

unghesttest (3- og 4-årstest). 

Eldre hester kan benytte bakbensbelegg godkjent for unghest i henhold til Norges 

Rytterforbunds konkurransereglement (Vedlegg 1): 

KR II § 257 – Saling og bisling s. 26: 

"7.2 I klasser for unghester (5-7 år) skal bakbensbelegg ha innvendig høyde på maks 16 cm 

og utvendig bredde på minst 5cm. Innsiden av belegget skal være mykt og behagelig. 

Festeanordningene skal være av uelastisk velcro. Hekter eller spenner er ikke tillatt. Den 

avrundede, stive delen av belegget skal plasseres på innsiden av kodeleddet. Det er ikke 

tillatt med andre deler/elementer i samband med belegget."  



4 Premiering 

Unghesttester: 

Premiering skal gjennomføres på en forsvarlig måte, dette betyr at det ved 

hovedpremieringen ved unghesttester ikkeskal være mer enn 6 hester inne i ringen til 

samme tid, og hingster og hopper skal ikke under noen omstendigheter inn i ringen til 

klassepremiering samtidig.   

Klassepremiering foregår for øvrig klassevis, de respektive klassenes beste hester kalles 

inn igjen etter at all klassepremiering er fullført for tildeling av dekken og premier. Ved 

utnevnelse av beste hest innen alder og disiplin kan hingster og hopper være inne i 

ringen samtidig da total antall hester aldri overstiger fire.  

Føll og toåringer 

Føll og mødre tas inn på ring klassevis, alle føll får sin premiering og klassevinner tas inn 

til ekstra-premiering etter at alle øvrige føll i klassen har fått sin premiering. Hopper 

som er vist samtidig med avkom får sin premiering samtidig med føllpremieringen.  

Hopper 

Hopper tas inn på ring klassevis hvis de er flere enn 10 i klassen, er de færre tas alle inn 

på ring for premiering samtidig. Alle får sine sløyfer før klassevinner utropes og kalles 

inn for ekstra premiering.  

Voksne vallaker 

Vallaker tas inn på ring klassevis hvis de er flere enn 10 i klassen, er de færre tas alle inn 

på ring for premiering samtidig. Alle får sine sløyfer før klassevinner utropes og kalles 

inn for ekstra premiering.  

 

 

Vedlegg 1 

Eksempel på tillatte senebeskyttere ref. 2.1og 3.2:  

 

     

 


