
STATUTTER FOR ÅRETS PROFIL I NORSK VARMBLOD 

Datert 21.02.2023 

 

1 FORMÅL 

Årets profil i Norsk Varmblod blir delt ut av Norsk Varmblod basert på fremragende 
resultater oppnådd i året som har gått. 

Prisen er en hederspris for hester, oppdrettere og personer, som gjennom sin profil og sitt 
arbeid danner et forbilledlig eksempel innenfor avl og sport i Norsk Varmblod. Prisen skal 
bidra til å fremme godt avlsarbeid og gode sportspresentasjoner, hånd i hånd med god 
dyrevelferd og god sportsånd, og med dette inspirere og motivere andre medlemmer av 
Norsk Varmblod. 

2 PRISEN 

Prisen premieres med et kunstverk med innskrift og diplom. Diplom tildeles også de to 
kandidatene som ikke blir stemt frem som nr.1, men som på hver sin måte også har bidratt 
som gode forbilder med sin innsatts for Norsk Varmblod. 

3 INNSTILLINGSKRITERIER 

Alle kan foreslå kandidater til prisen innen en kunngjort frist. Innstilte profiler må være 
medlem av Norsk Varmblod, konkurrere med en Norsk Varmblod førstegangsregistrert hest, 
eller registrerer sitt oppdrett hovedsakelig i Norsk Varmblod.  

Prisen kan tildeles følgende profiler: 

• Personer som er gode rollemodeller innenfor avlsarbeidet 
• Hester som utmerker seg på den internasjonale arenaen 
• Oppdrettere som har vist til gode resultater 
• Ryttere som gjør det godt med NV hester 

4 OFFENTLIGGJØRING 

Etter fristen for innsending av forslag, stemmer juryen frem de tre beste kandidatene. De tre 
utvalgte kandidatene presenteres på NVs hjemmeside, Facebook-side og andre 
medlemskanaler. 

5 TILDELING 

Prisen deles ut årlig av Norsk Varmblods sentralstyre ved Hingstekåringen.  

6 JURY 

Juryen skal bestå av fem medlemmer (styret i NV). Juryens funksjonstid er valgperioden. Ved 
forfall eller inhabilitet hos jurymedlemmer skal vararepresentant møte. 

Leder skal påse at disse statuttene legges til grunn for juryens arbeid. Bedømmelsen skal 
gjennomføres i henhold til prisens formål. Saksbehandlingen i juryen er ikke offentlig. Juryen 



skal nominere tre kandidater fra de innkomne forslagene som går videre til avstemming hos 
Norsk Varmblod sine medlemmer. Juryen skal gi en skriftlig uttalelse for valget av de tre 
kandidatene. Fortegnelse over alle innkomne forslag skal vedlegges. Uttalelsen skal være 
underskrevet av samtlige jurymedlemmer. Det gis hedrende omtale og diplom til de to 
nominerte kandidatene som ikke tildeles årets profil. Juryen er ansvarlig for utvelgelse av 
hedersgave og diplom i forbindelse med prisutdelingen.  

7 SEKRETARIAT 

Juryens sekretariat er lagt til Norsk Varmblods sentralstyre. 

Sekretariatet skal ha ansvar for koordinering av arbeidet med prisen, samt utarbeide en 
oversikt over aktuelle kandidater. Sekretariatet er innforståtte med at deres navn 
offentliggjøres. Sekretariatet skal gi informasjon om prisen til publikum og medlemmer. 

8 ENDRING AV STATUTTER 

Disse statuttene kan endres etter vedtak i Norsk Varmblod. 


