
Statutter beste norskfødte 

Unghest  sprang 2015 

 

Felles kriterier for 4-, 5- og 6-års:  

For å kunne bli kåret som beste norskfødte unghest under stevnet, må 
hesten være stambokført i Norsk Varmblod, samt at eier av hesten må 
være medlem i Norsk Varmblod. Det er eiers ansvar å dokumentere 
dette. Dette gjelder for både 4-, 5- og 6-års. Hesteeier og oppdretter for 
beste hest inviteres til premieutdelingen. 

Beste norskfødte 4-års: 

Blir bedømt av egen dommer under klasse 90 cm (før 15 mai) og 100 cm 
(etter 15 mai) PK hest, tempo 250 m/min. Dommeren vil bedømme 
ridbarhet, kapasitet og teknikk. Dommeren oppnevnes av NV i 
samarbeid med arrangøren. De tre punktene blir bedømt etter en skala 
fra 0-10. Summen blir delt på tre, og en karakter blir gitt. Eventuelle feil 
på hinder blir trukket fra denne summen, og et resultat vil foreligge. Dette 
er likt med Breeders Open finalen. Gi beskjed i sekretariatet hvis du skal 
delta. 
 
Beste norskfødte 5-års:  
 
Hesten med best plassering under finalen for 5-års unghester i klasse 
110 cm (før 15. mai) og 120cm (etter 15. mai) med bed 238.2.2, som 
også oppfyller felleskriteriene vil være vinneren. Innledende klasser 
følger statutter for Norsk Breeders Trophy og Breeders Open Sprang 
2015, med bed 279. Tempo 300 m/min.  
 
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. 
 
Beste norskfødte 6-års:  
 
Hesten med best plassering under finalen for 6-års unghester i klasse 
120 cm (før 15. mai) og 130cm (etter 15. mai) med bed 238.2.2., som 
også oppfyller felleskriteriene vil være vinneren. Innledende klasser 
følger statutter for Norsk Breeders Trophy og Breeders Open Sprang 
2015 med bed 279. Tempo 300 m/min. 



Premering: 
Vil foregå umiddelbart etter klassen er gjennomført. 
Gave og pengepremie fra Norsk Varmblod tilfaller eier 
av hesten. Ved likeplasserte deles premien. 
 
4-års: Agria dekken+ 2000 kr 5-års: Agria dekken+2000 kr   
6-års: Agria dekken+ 2000 kr 
 
Det må være minimum 3 startende i årsklassen for at premien skal deles 
ut.  
 
Dette er sponset av Norsk Varmblod Region 7. 
 

Med vennlig hilsen   
Norsk Varmblod Region 7 

 


