NORSK VARMBLOD
Semb Hovedgård i Horten lørdag 1.okt 2016
Vi har gleden av å invitere til årets flotteste unghestfest med fantastiske rammer hos VL
Sporthorses på flotte Semb Hovedgård i Horten. På denne festdagen vil vi avholde Eliteskue
med innlagt:
Agria Føllchampionat – kåring av Norges beste føll
Kåring av årets beste 2-års hopper
Kåring av årets beste 2-års hingster/vallaker
Kåring av årets beste hoppe 3 år og eldre
Salgsvisning med ridehester i alle aldre
Rundt omkring i landet har våre Regioner arrangert eliteskue-kvalifiserende utstillinger for
føll og 2-åringer helt frem til 2 uker før Eliteskuet. Siste mulighet for å kvalifisere gjelder
hopper 3 år og eldre og er på Unghesttesten i Drøbak siste helgen i september.
Våre sponsorer har bidratt betydelig slik at vi har mange og verdifulle premier å dele ut, både
i penger og i gavepremier. Fra hovedsponsor Agria Dyreforsikring skal kr 40.000,- deles ut til
Norges beste føll. Fra Helgstrand Dressage, Stall Alfa og flere deler vi ut bedekningsretter for
neste sesong. Totalt skal premier med en verdi av nærmere 100.000,- kroner deles ut.
Vi relanserer Salgsvisning for ridehester i alle aldre, og håper at både selgere og potensielle
kjøpere vil ta turen slik at vi får presentert et utvalg av alle de spennende hestene man kan
få kjøpt i Norge.
Det er ingen grunn til å sitte hjemme denne lørdagen – ta turen til Semb Hovedgård og
opplev noen av de beste hestene i landet.

Under Eliteskuet blir alle deltagende føll vurdert på nytt og rangert etter hvordan de
fremstår denne dagen. Det blir kåret vinnere i fire kategorier. Vinnerne av hver kategori vil
reise hjem med 10.000 kroner hver. Kategoriene er;
Hoppeføll sprang
Hingsteføll sprang
Hoppeføll gangart
Hingsteføll gangart

«Norges beste 2-åringer»
På Eliteskuet skal også våre 2-års unghester konkurrere om å bli kåret til Norges beste i sin
klasse. Vi kårer Eliteskue-vinnere i følgende kategorier;
2-års hoppe sprang
2-års hingst/vallak sprang
2-års hoppe gangart
2-års hingst/vallak gangart
For å stimulere til å få de beste hoppene i avlen premierer vi Årets beste 2-års hopper med
bedekningsrettigheter fra Stall Alfa (sprang) og Helgstrand Dressage (gangart).

«Norges beste hoppe 3 år og eldre»
Det vil bli kåret Årets beste hoppe, her konkurrerer sprang og gangartshoppene om tittelen.
I tillegg til pengepremier og bedekningsrettigheter blir det flere gavepremier til vinnerne.
Alle deltagende hester får med seg en flott Eliteskueplakett.

«Mønstring»
Ønsker man som hesteeier å få profesjonell hjelp til mønstring av hesten vil dette tilbys gratis
under Eliteskuet hvor Ole K. Jahr Indresæter vil mønstre på aller beste måte. Skulle behovet
bli stort vil vi supplere med flere dyktige mønstrere.

«Salgsvisning for alle ridehester»
Det vil bli avholdt en presentasjon av føll, unghester og eldre hester som er til salgs. Det er
ingen krav til medlemskap eller stamboktilhørighet knyttet til Norsk Varmblod for å delta
med hest på visningen. Det heller ingen krav om at hesten må være kvalifisert til Eliteskue.
Hestene som skal vises vil bli kort presentert på www.norskvarmblod.no to dager innen
salgsvisningen.

«Kvalifiseringskrav til Eliteskue»
Kvalifiseringskrav for deltagelse ved Norsk Varmblod sitt Eliteskue 2016 er:
Føll og 2 åringer
Førstegangsregistrert i Norsk Varmblod
Oppnådd minimum 8 i helhetskarakter
Kvalifisert ved en Norsk Varmblod utstilling
Kvalifisert ved en offisiell utstilling i regi av Norsk Hestesenter hvor:
1) Minst én dommer må være godkjent rasedommer for varmblods ridehest
2) Kvalifisering forutsetter at galopp er bedømt ved løsvisning
Hopper, 3 år og eldre
Hopper som blir tildelt 1. premie ved en Norsk Varmblod utstilling inviteres til
Eliteskuet uavhengig av opprinnelig stamboktilhørighet.
Påmelding Eliteskuet 2016/Salgsvisning
Hest
Født
Reg nr
Oppdretter
Eier
(nedenstående tre punkter er ikke aktuelle for hester kun til salgsvisning)
Kvalifiseringssted
Dato
Dommere

Ønsker å delta på Salgsvisning:
Utstiller/ kontaktinformasjon:

Påmeldingskjema sendes til post@norskvarmblod.no innen mandag 26. september.

