Regler for bedømmelse av unghester 2018
Hvert år arrangeres det unghestskuer i Norge.
Pr dags dato har ikke unghestskuene offisiell status, men det er klare regler for hvordan de skal avholdes.
Vi oppfordrer lokallag til å lage påmelding på sporti.dk.
Lokallag som vil delta på unghestkåring og skuets mønstrer, skal ha påmeldingen via sporti.
1. Skuet skal være åpent for alle medlemmer i NIHF, uavhengig om de
tilhører den lokale klubben eller ikke.
2. Alle hester over 6 måneder skal ha hestepass.
3. Skuet skal være for følgene hester:
• Hopper 0-3 år
• Hingster 0-3 år
• Vallaker 0-3 år
Føll må være over 21 dager gamle. Om ikke føllet er registrert, skal hoppens hestepass og registrert bedekking fremlegges.
Eldre hopper og valaker kan delta kun på bygningsbedømmelse.
4. Skoning er kun lov på hester 3 år eller eldre. Skoene skal være maks
8 mm og alle 4 skal da være skodd.
5. Hodelag kan brukes på hester 3 år eller eldre. Hester 1-2 år skal
bruke grime og leietau.
6. Bedømmelse skal gjennomføres av minst en FEIF godkjent avlsdommer. Det er ønskelig att det benyttes dommere med utdanning
på å dømme unghester.
Dommer og skriver skal ha tilgang til bord og stoler midt på banen.
7. FEIF-skjema for bedømmelse av unghest benyttes.

8. Hestene løsmønstres i ridehus eller et solid inngjerdet område på 20
x 40 m (maks). Hvis banen er større, må den deles. Banen kan være
minimum 15 x 30 m. Den skal ha rektangulær form.
9. Det er ønskelig att det gjerdes et spor langs yttervegg/gjerde på
langsiden som unghesten kan følge. Bredde på spor skal være minst
4 m.
Lydanlegg er ønskelig.
10. Mønstrer kan bruke opp til 3 hjelpere til å drive hesten.

Prosedyre for unghest mønstring
• Hesten slippes fri for løsmønstring
• Hesten fanges å stilles opp for bygningsbedømmelse
Det er mulig å mønstre hesten for hånd hvis det der nødvendig for å få
vist en gangart. Det skal tas hensyn til hestens utdanning og alder.

Prosedyre for føllmønstring
• Hoppe og føll slippes fri for løsmønstring
• Hoppen fanges for så å drive føllet alene (- hvis mønstrer er komfortabel med det)
• Hoppe og føll bringes sammen og føllet får sin bygningsbedømmelse
• Føll skal mønstres alene, ikke flere føll sammen

Dommeren skal vurdere hesten på følgene måte:
De ulike delegenskapene har ulik vektlegging/faktorer, som i stor grad er
lik vektleggingen vi har på vanlige utstillinger.
Siden man dømmer litt ulikt, så er det gjort en del justeringer slik at man
får et mer egnet skjema for unghestbedømming.

Sluttpoengene blir en prosentsats med to desimaler.
Den perfekte hesten får 100%, dvs att hesten må ha fått maksimalt med
poeng på alle delegenskaper.
• Eksteriør veier 30% av totalpoeng og omfatter 21 ulike delegenskaper som får kryss i ruter gradert 1-5. De ulike delegenskapene har
egne faktorer (presentert på siste side).
• Karakter veier 20% av totalpoeng og omfatter 5 ulike delegenskaper.
• Gangarter veier 50% av totalpoeng og omfatter 14 ulike delegenskaper. I gangartsvurderingen finnes det utenom selve gangartene,
delegenskaper som vurderes (tempo, steg lengde, mm.).
Det er muligheter for å holde en offisiell bedømming.
For å holde en offisiell bedømming og kunne registrere resultater i
WorldFengur må man bruke bedømmingsskjemaet og oppfylle kriteriene
fra FEIF om visningsarena, dommerstatus mm.

