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1. GENERELLE BESTEMMELSER 
 

 

Utstillingsreglementet gjelder for alle hester i både offisielle og uoffisielle klasser ved Norsk 
Varmblod sine arrangement. Reglementet gjelder også på oppvarmingsbane og ved 
premieutdeling. 
 

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

medlem av Norsk Varmblod inneværende år.  

Det er kun arrangement i regi av NV som gir anledning til registrering av resultater med premiering 

og kvalifisering til Eliteskue. Medlemmer kan søke Sentralstyret om godkjenning av arrangement eller 

bedømmelse utenom fastlagt utstillingsoppsett (terminliste). Det skal da benyttes godkjent dommer 

og alle kostnader dekkes av utstiller samt at det betales et administrasjonsgebyr pr deltakende hest.  

Utstillingsgebyrer for den aktuelle sesong fastsettes av Sentralstyret.   

Hester i klasse 4 til 12 kan eksteriørbeskrives og bedømmes på NHS-utstillinger, under 
forutsetning av at minst én godkjent ridehestdommer står for bedømmelsen. Eier må være 
medlem for at resultat kan innregistreres hos NV.   

 

    

1.1.  Utstillingsberettigelse 

 

Alle hester registrert i Norsk Varmblod sitt A- eller FOR-register kan fremvises for offisiell 

bedømmelse. Hester fra annen stambok må være registrert i Norsk Varmblod på 

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

utstillingstidspunktet.  

 

Hopper registrert i Norsk Varmblod sitt B- eller X-register kan fremstilles for typegodkjenning og 

innføring i FOR-registeret på relevant nivå.   

 

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

og Elitefinale. Hopper, 3 år og eldre, fra andre stambøker kan kvalifisere til Eliteskuet forutsatt at 

hoppen er innført i Norsk Varmblod sitt A-register. Kvalifiseringskrav er definert i avlsplanen.  

 

Hester av annen av ridehestrase og registertilhørighet eller som ikke faller innenfor det offisielle 

utstillingsoppsett, kan vises i uoffisielle klasser hos Norsk Varmblod.  

 

 

1.2. Påmelding  

 
Påmelding gjøres elektronisk til det enkelte arrangement der ikke annet er bestemt. Påmelding 
er bindende etter fristens utløp.  
Ved avmelding innen ordinær frist refunderes alle avgifter i sin helhet. Ved avmelding frem til 1 

uke før arrangementet gis 50 % refusjon av påmeldingsavgift mot fremvisning av veterinærattest. 

Ved senere avmelding gis ingen refusjon.  

Det kan være unntak for refusjon avgifter til oppstalling dersom dette er opplyst i 
utstillingsinvitasjonen.  
Ved påmelding etter frist kreves tilleggsgebyr og man kan ikke påregne oppføring i katalog.  

NV registrerer resultater og kan fritt benytte disse og øvrige data fra utstillingen. 
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1.3. Vaksinasjon og helse 

 

Deltakende hester skal være vaksinert i henhold til Norges Rytterforbund sitt 

konkurransereglement, samt være i utstillingskondisjon. Føll behøver ikke være ferdig 

grunnvaksinert. Dommer har anledning til å bortvise hesten av helsemessige årsaker og 

dersom den ikke anses som skikket til å delta. 

 

1.4. 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, 

dersom det anses negativt for hoppen og fosteret at bruksprøver gjennomføres.  

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

Hopper som har hatt føll som 4 åringer kan delta på unghesttest som 5 åringer på 4 åringers 

premisser.  

 

1.5. Sikkerhet 

 

Det kreves at en ansvarlig person er oppnevnt og til stede under utstillingen for ekvipasjer der 

utstiller/rytter er under 18 år. Norsk Varmblod anbefaler at person som viser hingst, 2 år og 

eldre, på utstilling og kåring skal være over 18 år. 

Utstiller er selv ansvarlig for skader som hesten eventuelt pådrar seg eller påfører andre under 

arrangementet. 

 

1.6.  Doping 

 

Norsk Varmblod sine arrangement følger de til enhver tid gjeldende regler i Norges 

Rytterforbund for medisinering av hest.  

 

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

gis dispensasjon fra denne regelen.  

 

1.7. Disiplinære forhold 

 

Ved usportslig oppførsel og unødig avstraffelse av hesten eller av sikkerhetsmessige grunner, 

har dommer eller utstillingsleder anledning til å gi advarsel eller utvise deltaker.  

Norsk Varmblod følger straff og disiplinærforføyninger vedtatt av Norges Idrettsforbund for 

brudd på idrettens regelverk og kan nekte deltakelse eller tilstedeværelse på bakgrunn av dette. 

 

 

2. PRESENTASJON  
 

2.1.  Utstiller 
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Ved eksteriørbedømmelse skal utstiller benytte lyse bukser og mørk blå overdel (genser, vest 

eller jakke er tillatt). Hjelm skal benyttes ved all visning av hest.  

 

2.2.  Hesten 

Hesten skal presenteres på en forsvarlig og sikker måte i egnet utstyr. Hester som ikke vises i 

henhold til bestemmelser, kan bortvises. 

 

2.2.1. Hodelag  

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 vises med hodelag med bitt og tøyler. Det anbefales å vise 

hingster i lange tøyler, eventuelt i longeringsline.  

 

Utstyr som er tillatt under de ulike tester er nærmere spesifisert i pkt 5.  

 

2.2.2. Høver og hovbeslag    

Hesten skal ha velpleide høver. Hesten kan vises barfot eller med normalbeslag der 

skoene har lik utforming og vekt. Bruk av sykebeslag, såler eller spesialsko skal 

begrunnes med attestasjon fra veterinær. Boots er ikke under noen omstendighet 

tillatt under fremvisning av hesten. Utstiller er selv ansvarlig for at hestens sikkerhet 

og helse ivaretas.  

 

2.2.3. Benbelegg/bandasjer og pisk 

Benbeskyttelse er tillatt under enkelte tester etter nærmere spesifisering i pkt 5  

 

Det er ikke tillatt å benytte pisk med plastikk eller annen lydforsterkende effekt 

ved mønstring, løsvisning, løshopping eller bruksprøver.   

 

 

3. EKSTERIØRBEDØMMELSE 
 
Det er kun mønstrer/rytter som har adgang til visningsarena med mindre annet er avtalt.  
 

Hestene skal vises for hånd 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 skal den skrittes på en rett linje etter anvisning fra dommere, deretter vises hesten på 

samme linje i trav. Hesten slippes deretter løs for visning av galopp. Hesten ledes av piskeførere 

slik at den viser galopp på begge hender og eventuelt trav hvis dommere ønsker det. Når 

løsvisning er ferdig stilles hesten opp for dommere igjen før bedømmelsen avsluttes.  

 

Det tildeles karakter for 1) type, 2) hode, hals og kropp, 3) bein (frambein, bakbein og 

bevegelsens korrekthet), 4) skritt, 5) trav, 6) galopp og 7) helhetskarakter (eksteriørindeks).  

 

Hester 3 år og eldre skal måles. Mankehøyde i stangmål samt brystomfang og pipemål oppføres i 

protokollen.  
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4. BRUKSPRØVER 

 
 

 

Ved bruksprøven bedømme hestens kvalitet som bruks- /avlsdyr. Bruksprøve er ikke obligatorisk, 

men det kreves bruksprøve eller sportsresultater for å oppnå full uttelling i premiegrad. For 

hopper til typegodkjenning gjelder egne krav.  

Som hovedregel skal hester, uavhengig av avlsretning, avlegge både gangarts- og sprangprøve. 

Eldre hester med dokumenterte sportsresultater kan fritas fra bruksprøve, se avlsplan.  

 

4.1 Krav til gjennomføring 

3 år gamle hester avlegger bruksprøve i gangarter og sprang. Gangartsprøven utføres puljevis 

under egenrytter. Sprangprøven utføres som løshopping. 3 år gamle hester oppnår premiegrad 

på bakgrunn av beste oppnådde totalindeks.  

 

4 år gamle hester avlegger bruksprøve i gangarter og sprang. Gjennomføring av prøvene 

avhenger av valgt spesialdisiplin.  

 

• 4 årige gangartshester gjennomfører gangartsprøve med egenrytter og testrytter 

(spesialdisiplin). Sprangprøven utføres som løshopping.  

• 4 årige spranghester gjennomfører gangartsprøve med egenrytter og sprangprøve med 

egenrytter og testrytter (spesialdisiplin).  

• Hesten vil oppnå premiegrad basert på beste oppnådde totalindeks. For 4 åringer gjelder 

det at kvalifisering til Elitefinale/ Unghestfinale skjer på bakgrunn av totalindeks i valgt 

spesialdisiplin. Det er anledning til full avprøvning i både gangarter og sprang 

spesialdisiplin).  

 

Hester, 5 år og eldre, avlegger bruksprøve i valgt spesialdisiplin. Det er anledning til full avprøvning i 

både gangarter og sprang (spesialdisiplin).  

 

4.2. Gangartsprøve 

 

Bedømmelse:  

 

Gangartsprøve utføres i ridehus på minimum 20x40 meter. Egenrytter rir etter anvisning fra 

dommerne, fritt skritt på lange tøyler skal skje sist i prøven.  

Hestens gangarter bedømmes under egen- og testrytterprøve. Gangartskarakter bestemmes på 

bakgrunn av begge, men endelige karakter gis i den delprøve hvor hesten best viser sin kvalitet.  

 

For alle gangartsprøver gjelder at alle tre gangarter skal vises på begge hender. 

 

4.3. 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. Hestene bør om 

mulig hoppe vekk fra det avskjermede området, og som hovedregel i retning utgang.  
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Hinder: 

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.  

Som hovedregel skal avstanden mellom hindrene ikke endres, men dersom spesielle forhold 

tilsier det kan avstand mellom 2. hjelpehinder og hovedhinder endres med +/- 10 cm.  

 

 

Hopping  

Etter ca tre runder bør hovedhinderet ha en høyde og bredde på 100 cm 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. 
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4.4. Sprangprøve under rytter 

 

Hindermaterialet  

 

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.  

 

 

4.5 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 vurderes av 

dommer/testrytter utfra hestens alder og utdanningsnivå.  

 

På regionale unghesttester og bruksprøver varmer egenrytter opp hesten i alle tre gangarter 

samt hopper krysset. Deretter tar testrytter over hesten, og gjennomfører bruksprøven. 

Høyning av hinder skjer på dommers/testrytters anvisning. 

 

 

5. UTSTYR 
 

5.1.  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. 

 

5.2.  Hesten 

 

Under bruksprøver skal hesten bære utstyr som er godkjent i konkurranse i gjeldende disiplin, 

med unntak for sprangprøven – se punkt 5.2.2. 

 

 

5.2.1. Mønstring/løsvisning 

Alle typer hodelag med neserem er tillatt i henhold til KR samt trinsebitt eller 

tilsvarende. Stangbitt er ikke tillatt brukt under eksteriørvisning.  
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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.  

 

 

5.2.2. 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. Benbeskyttelse er ikke 

tillatt under gangartsbedømmelsen. 

 

 

5.2.3. Sprangprøve 

 

Følgende er tillatt under løshoppingsprøve: 

Enkle og åpne senebeskyttere og kopper på frambeina. Bakbensbelegg er ikke tillatt.   

 

Følgende er tillatt under sprangprøve under rytter 

Ordinær sprangutrustning, dog skal bakbensbelegg ikke benyttes for hester til unghesttest.  

 

Eldre hester kan benytte bakbensbelegg godkjent for unghest i henhold til KR.  

 

 

6. PREMIERING 
 

Premiering foretas klassevis. Premiering skal gjennomføres på en forsvarlig måte med maksimalt 

10 hester i ringen samtidig. Hingster og hopper skal ikke under noen omstendighet inn til 

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

 

Premier tilfaller registrert eier i Norsk Varmblod sitt register på visningstidspunktet der ikke 

annet er særskilt spesifisert.  

 

 

 

 

7. HELSEUNDERSØKELSE OG MÅLING 
 

Hester på unghesttest, samt eldre hopper gjennomgår en obligatorisk helsesjekk og måling som 

en del av testen. Hesten måles av veterinær på et avskjermet område for registrering av 

mankehøyde i stangmål samt brystomfang og pipeomkrets. 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 

utstillingsleder eller dommer. 
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