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1. FORMÅL 
Formålet med stevnestrukturen er å regulere og kvalitetssikre gæðingakeppnistevner 
arrangert av lokallag tilknyttet NIHF. Stevnestrukturen revideres årlig basert på erfaringer fra 
inneværende sesong, til det beste for sporten og for å samle flere aktører. Denne 
stevnestrukturen gjelder særskilt for gæðingakeppnistevner; for sportsstevner se ”NIHF 
Stevnestruktur Sport” for 2022. 
 

2. GYLDIGHET OG TIDSFRISTER 
2.1 Stevnestrukturen 
Stevnestrukturen gjelder for alle lokallag tilsluttet NIHF som arrangerer 
gæðingakeppnistevner sesongen 2022. Stevnestrukturen revideres årlig av Sportsutvalget 
(SU), men ordlyder kan endres der det er hensiktsmessig med presisering i løpet av året. 
Neste revisjon skal gjøres etter sesongen 2022, og frist for lokallagene til å sende inn 
synspunkter til SU er 15. september 2022. Tilbakemeldinger diskuteres på halvårsmøtet. 
Revidert stevnestruktur legges fram av SU innen 10. januar påfølgende år. 
 

2.2 Terminliste 
Foreløpig terminliste for sport og gæðingakeppni skal presenteres hvert år på NIHF’s 
halvårsmøte, og ansvarlig er SU. 
Fristen for å melde inn stevner til terminlisten er derfor satt til 1. januar. SU tildeler også A- 
(NM) for kommende sesong. Søknadene vurderes etter baneanlegg, oppstallingsmuligheter, 
geografisk spredning og historikk. Lokallag som ønsker å stå som arrangør av NM i 2023 må 
søke SU om dette innen 15. oktober 2022. Bruk søknadsskjema som ligger vedlagt. Søknaden 
bør inneholde informasjon om baneforhold og oppstallingsmuligheter, i tillegg til 
tidsangivelse for stevnet. 
 

3. GENERELLE RETNINGSLINJER 
Utover å følge NIHF’s stevnestruktur for gæðingakeppni bør alle stevnearrangører selv 
gjennomføre sin egen kvalitetssikring (internkontroll) for stevnearrangementer, som står i 
harmoni med den stevneprofilen som stevnet er tildelt på terminlisten. Dette gjelder bane- 
og oppstallingsforhold etc. Se Stevnehåndboken. alle stevner bør benytte stevneprogram for 
gjennomføring av stevnet, som SportFengur eller IceTest NG. 
Alle gæðingakeppni-stevner skal følge konkurransereglementet til GDLH, samt 
utstyrsreglementet til NIHF (se punkt 3.11). 
 

3.1 Stevnehåndbok 
Sportsutvalget utarbeidet i 2005, revidert i 2021, en stevnehåndbok som er tilgjengelig for 
alle lokallag og ligger på NIHF sin hjemmeside. Denne kan også brukes på 
gæðingakeppnistevner. Håndboken beskriver de forskjellige sider ved å arrangere et stevne, 
så som påmelding, innsjekking, sekretariat, nøkkelpersoner, dommere, baner, økonomi etc. 
Håndboken er ment som et oppslagsverk og påminnelse både for nye og rutinerte 
stevnearrangører. Målet er at håndboken skal være et dynamisk dokument som skal 
oppdateres årlig. Det er derfor ønskelig med innspill fra lokallagene for å sikre at håndboken 
blir riktig og praktisk i bruk. 
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3.2 Stevneprogramvare 
NIHF har inngått en avtale med Islandske SportFengur som nytt stevneprogram.  
 
Ta kontakt med SU på mail sportsfengur@nihf.no dersom det er spørsmål om SportFengur. 
 
 

3.3 Påmelding til stevner 
For å kunne delta på stevner arrangert av NIHF, eller lokallag tilknyttet NIHF, må 
vedkommende være medlem av et lokallag tilsluttet NIHFeller en søsterorganisasjon 
tilsluttet FEIF. Ryttere som ikke har betalt medlemsavgift til et lokallag, eller er påmeldt på 
feil grunnlag, gis ikke rett til refusjon av stevneavgift. For å unngå unødvendige 
komplikasjoner, bør stevneledelsen kontaktes. Stevneledelsen har rett til å avvise ryttere 
dersom feil opplysninger er gitt i påmeldingen. Deltagende hest må være født i 2016 eller 
tidligere (2015 eller tidligere for deltagelse i NM) og være registrert i et forbund tilknyttet 
FEIF. For deltagende hester gjelder FIPO, se særlig pkt. 2.1 i FIPO. Hopper kan ikke starte i 
konkurranser det året de føller. For de fleste stevnene vil det være mulighet å melde seg på 
via Sporti.  
Dersom man ikke stiller til start og ikke har gitt beskjed til stevnearrangøren minimum 5 
dager før stevnestart, blir man automatisk ilagt et gebyr på kr. 200. For å få refundert 
stevneavgift må man sende kopi av veterinærattest eller legeattest til stevnearrangøren 
innen en uke etter stevnets slutt. Man må også samme dag det blir klart at man ikke kan 
starte gi beskjed til arrangøren at ekvipasjen uteblir fra stevnet. 
 

3.4 Stevneinvitasjoner 
Det bør være tilnærmet lik utforming av stevneinvitasjoner. Arrangør kunngjør og 
bestemmer påmeldingsfristen. Etteranmelding kan, dersom det står i stevneinnbydelsen, 
godtas mot betaling av dobbel disiplinavgift. Startlistene bør så langt det er mulig legges ut 
på internett, det samme gjelder resultatlister. Eventuelt tak på antall startende må 
fremkomme av invitasjonen og fortrinnsvis også i Sporti. 
 

3.5 Baner 
Gæðingakeppni kan arrangeres på både ovalbane og rett strekke. Ideelt sett skal 
gæðingakeppni foregå på en 300m ovalbane, men 250m kan også brukes på mindre stevner. 
For at et stevne skal være godkjent for uttak til landslaget, må det arrangeres på en 
ovalbane med 300m. 
Banen skal være tilnærmet flat og underlaget egnet for ridning. I tillegg bør den være så 
bred at rytterne kan passere hverandre uproblematisk, dette er særlig viktig da det kan være 
8 ekvipasjer eller fler på banen i finalene. 
 

3.6 Dommere 
Samtlige dommere som dømmer gæðingakeppnistevner skal være utdannet og godkjente av 
LH/GDLH. 
LHs gæðingadommere deles inn i to grupper: 

a) Lokallagsdommer (félagsdómari) 
b) Landsdommer (landsdómari 

mailto:sportsfengur@nihf.no
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Lokallagsdommere har rett til å dømme alle stevner opp til (regionalt/nasjonalt) nivå. 
Landsdommere har rett til å dømme alle stevner som arrangeres av LH og LHs 
medlemsforeninger, inklusive Landsmót, Fjórðungsmót og Nordisk Mesterskap. 
Det bør ideelt sett være 5 dommere, men 3 dommere er ok på mindre stevner. 
Dommere skal ha dekket reise- og oppholdsutgifter. Med hensyn til transport med egen bil 
skal statens satser for minste bil benyttes. Billigste transportmåte skal benyttes og avvik skal 
på forhånd avtales med stevnearrangøren. Se forøvrig Dommerstrukturen.  
 

3.7 Rytterlisens 
Det kreves ikke rytterlisens på vanlige gæðingakeppnistevner, kun på NM i gæðingakeppni. 
Dette er samme lisens som brukes i sport. Lisensen betales årlig. Lisensen for 2022 er kr. 300,- 
og betales inn til NIHF via nettsystemet Sporti – www.sporti.no. 
 

3.8 Rytterens rettigheter og plikter 
Stevnene er til for rytterne, og det bør tilstrebes at stevnene skal tilrettelegges slik at det 
gagner rytteren. Det gjelder spesielt startlister, tidsplaner og pauser. Ryttere på sin side må 
forholde seg til oppsatt tidsplan med eventuelle forsinkelser som kan oppstå. Endring i 
startlister etter at disse er publisert på stevneplassen skal ikke forekomme, selv med rytteres 
samtykke.  
Det er ikke tillatt å starte en klasse tidligere enn antatt, uten at dette er annonsert i god tid. 
Arrangøren må forsikre seg at involverte ekvipasjer har fått beskjed. Ved forsinkelser har 
arrangør ansvar for å informere om hvor mye forsinkelser som er akkumulert, og opplyse om 
hvilke konsekvenser dette gir for resten av dagen. Pauser bør stå i tidsplan, og bør 
annonseres minimum 30 minutter før pausen starter. Ikke annonserte pauser bør ikke 
forekomme, da ryttere kan forstyrres i sin oppvarming. Hvis en rytter uforskyldt har blitt 
forstyrret av saker som nevnt over eller hendelser som ikke kan forventes ved en ovalbane, 
kan rytter rette en klage til stevnerådet med anmodning om å få mulighet til omridning i 
slutten av klassen eller på annen måte vise hesten til bedømming en gang til. Stevnerådets 
avgjørelse er endelig. 
 

3.9 Hestepass, vaksinasjon og helsekort 
Hestepass, vaksinasjonsdokumentasjon og helsekort skal fremvises ved alle stevner. Hesten 
skal være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler fra NRYF. For internasjonale 
stevner gjelder egne regler, se FEI. 
 

3.10 Dopingreglement 
Se Veiledning for dopingreglement på NIHF sine hjemmesider. 
 

3.11 Generelle regler ved gæðingakeppnistevner 
Regler vedrørende gjennomføring av klasser og finaler følger GDLHs regler 
(https://www.lhhestar.is/static/files/Gaedingadomar/rules_on_gaed/gaedingakeppni_rules_20

17_jun2017.pdf). 
Regler for utstyr og skoning følger FEIF/FIPO stevnereglement, og regler om hestevelferd 
følger FEI. 
 

https://www.lhhestar.is/static/files/Gaedingadomar/rules_on_gaed/gaedingakeppni_rules_2017_jun2017.pdf
https://www.lhhestar.is/static/files/Gaedingadomar/rules_on_gaed/gaedingakeppni_rules_2017_jun2017.pdf
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4. KLASSEINNDELINGER 
 

4.1 Aldersklasser i gæðingakeppni 
 

Klassenavn Aldersklasse 

Barneflokk 10 – 13 år 

Ungdomsflokk 14 – 17 år 

Ungrytter B-flokk/Ungrytterflokk 18 – 21 år 

Ungrytter A-flokk 18 – 21 år 

B-flokk 21 + 

A-flokk 21 + 

C-flokk Åpen for alle aldre (fritidsklasse) 

C1-flokk Åpen for alle aldre (fritidsklasse) 

 
Alder regnes ut ifra det året rytter fyller år, dvs. alle har fødselsdag 1. januar det året de er 
født. Årsklassene regnes fra og med alder og til og med alder. 
Hester og ryttere som starter i C-flokk eller C1-flokk kan ikke starte i A- eller B-flokk på samme 
stevne.  
 

4.2 Klassebeskrivelser 
A-flokk 
Det ris opptil 3 runder på ovalbanen (2,5 dersom pass vises på passbanen). Det skal vises fritt 
valg tempo tølt, trav, skritt, galopp og pass. En halv runde til valgfri gangart. Pass på passbanen 
skal vises i minst 100m (skal være merket opp) for å oppnå over 7,4. For å oppnå over 8,6 skal 
det legges i pass fra tydelig og kraftfull galopp (flere steg), og passtrekket skal avsluttes riktig 
(ikke kryssgalopp). Dersom pass kun vises på ovalbanen oppnår ekvipasjen maks 7,4 for pass. 
Det gis i tillegg karakterer for vilje og form. Karakterer for tølt, pass, vilje og form teller 
dobbelt. 
Pisk er ikke tillatt. 
Finale: Det vises tølt på begge hender, trav på begge hender, og pass på passtrekket med to 
gjennomløp. Det leses opp karakterer etter hver gangart, og til slutt for vilje og form. 
B-flokk 
Det ris 3 runder på ovalbanen. Det skal vises sakte tølt, trav, skritt, galopp og hurtigtølt. En 
halv runde til valgfri gangart. 
Det gis i tillegg karakterer for vilje og form. Karakterer for vilje og form teller dobbelt. 
Pisk er ikke tillatt. 
Finale: Det vises sakte tølt på begge hender, trav på begge hender, og hurtigtølt på begge 
hender. Det leses opp karakterer etter hver gangart, og til slutt for vilje og form. 
C-flokk 
Det ris 2 runder på ovalbanen. Det skal vises tølt og/eller trav, skritt og galopp. En halv runde 
til valgfri gangart (f.eks. om man ønsker å vise både tølt og trav). 
Det gis i tillegg karakterer for vilje og form. Alle karakterer teller enkelt.  
Pisk er tillatt. 
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Finale: Det vises tølt eller trav på begge hender (rytteren må velge i finalen, ellers oppnår man 
maks 7,4), skritt på begge hender, og to gjennomløp i galopp én og én (rytterne blir enige om 
hvilken langside som skal brukes). Det leses opp karakterer etter hver gangart, og til slutt for 
vilje og form. 
Hester og ryttere som starter i C-flokk kan ikke starte i A- eller B-flokk på samme stevne. 
C1-flokk 
Det ris 2 runder på ovalbanen. Det skal vises tølt, trav og skritt. En halv runde til valgfri gangart 
(tølt, trav eller skritt). 
Det gis i tillegg karakterer for vilje og form. Alle karakterer teller enkelt. 
Pisk er tillatt. 
Finale: Det vises tølt på begge hender, trav på begge hender, og skritt på begge hender. Det 
leses opp karakterer etter hver gangart, og til slutt for vilje og form. 
Hester og ryttere som starter i C1-flokk kan ikke starte i A- eller B-flokk på samme stevne. 
A-flokk ungrytter (18-21år) 
Ris på samme måte som A-flokk, men hver karakter teller enkelt. 
Pisk er ikke tillatt. 
Finale: Ris på samme måte som i A-flokk. 
B-flokk ungrytter/Ungrytterflokk (18-21år) 
Ris på samme måte som B-flokk, men hver karakter teller enkelt. 
Pisk er ikke tillatt. 
Finale: Ris på samme måte som i B-flokk. 
Ungdomsflokk (14-17år) 
Det ris 3 runder på ovalbanen. Det skal vises sakte tølt, trav, skritt, galopp og valgfri 
hurtiggangart tølt eller trav. En halv runde til valgfri gangart (f.eks. om man ønsker å vise 
hurtiggangart både tølt og trav). 
Det gis i tillegg én karakter for sits og innvirkning. Alle karakterer teller enkelt. 
Pisk er tillatt. 
Finale: Det vises sakte tølt på begge hender, trav på begge hender, og valgfri hurtiggangart 
tølt eller trav på begge hender (rytteren må velge tølt eller trav i finalen, ellers oppnår man 
maks 7,4). Det leses opp karakterer etter hver gangart, og til slutt for sist og innvirkning. 
Barneflokk (til og med 13år) 
Det ris 2 runder på ovalbanen. Det skal vises tølt og/eller trav, skritt og galopp. En halv runde 
til valgfri gangart (f.eks. om man ønsker å vise både tølt og trav). 
Det gis i tillegg karakterer for sits og innvirkning for hver gangart (altså totalt 3 karakterer for 
sits og innvirkning). Alle karakterer teller enkelt. 
Pisk er tillatt. 
Finale: Det vises tølt og/eller trav på begge hender (her teller den beste gangarten), og to 
gjennomløp én og én i galopp (rytterne blir enige om hvilken langside som skal brukes). Det 
leses opp karakterer for gangarten og sits og innvirkning etter hver gangart. 
 

4.3 Kvalifikasjonskrav 
Det er ingen kvalifikasjonskrav for gæðingakeppni, foreløpig heller ikke for NM. 
 

5. STEVNEPROFILER 
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Stevnetype Profil Klasser Dommer 
minimumskrav 

Rytterlisens 

A - Stevne Norgesmesterskap Alle 5 dommere. 
Minimum 3 
Landsdommere, 
minimum en 
utenlandsk 
dommer. 

JA 

B - Stevne Kvalifiserende til 
landslagsuttak 
(300m bane) 

Alle er 
ønskelig 

5 dommere er 
ønskelig 

NEI 

C - Stevne Stevner på mindre 
ovalbaner, 
innendørs eller på 
rettstrekke. 

Valgfritt Minimum 3 
dommere 

NEI 

 

5.1 Dommer-tjuer 
Dommer-tjuer gjelder for alle ekvipasjer på A- og B-stevner. Se Dommerstrukturen. 
 

6. PROPOSISJONER FOR NORGESMESTERSKAP 
6.1 Tildeling 
Sportsutvalget skal være kontrollorgan for NM i samarbeid med lokallag. For lokallag som vil 
være arrangør av NM er søknadsfristen 1. januar og søknaden skal inneholde informasjon om 
bane og oppstallingsforhold og eventuelt andre relevant opplysninger. Det skal benyttes 
standard søknadsskjema for NM. Arrangøren må garantere at det kan arrangeres stevne for 
minimum 80 ekvipasjer og tilfredsstiller de øvrige punktene i kapittel 6. NM skal avholdes 
senest 3 uker før avreise til Nordisk Mesterskap. NM i gæðingakeppni kan arrangeres sammen 
med NM i Sport, dersom dette er hensiktsmessig og godt tilrettelagt. 
Arrangøren av NM gis anledning til å avvise ryttere som ikke overholder påmeldings- og 
betalingsfrister til stevnet, i tillegg til rytterlisens. Arrangør står også fritt til å lage venteliste, 
dersom det viser seg å være muligheter for ytterligere startende enn annonsert. 
 

6.2 Baner 
Kravet til bane på NM i Gæðingakeppni er en 300m ovalbane, med nærliggende passtrekke på 
minimum 250 meter. Passbanen kan enten være direkte tilknyttet ovalbanen, eller ligge i 
umiddelbar nærhet. Det er også ønskelig at det kan settes opp en ”collecting ring” i 
umiddelbar nærhet til banen, med effektiv adkomst til ovalbanen som ikke går på bekostning 
av bruk av banen. Det bør også være gode oppvarmingsmuligheter, og lett adkomst fra 
oppvarming til collecting ring og ovalbane. 
Sportsutvalget skal sjekke og godkjenne baneforhold i god tid før stevnet.  
 

6.3 Stevneprogram 
SU skal godkjenne stevnearrangørens program før det går i trykken og før offentliggjøring. SU 
har rett til å gjøre endringer i program både før utsendelse av program og før stevnestart, hvis 
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det er avdekket forhold som tilsier dette. Et godt samarbeid med SU vil gjøre det enklere for 
arrangøren og det sportslige resultatet bedre. 
 

6.4 Oppstalling 
Oppstallingsforholdene skal gi trygg oppstalling med rimelig tilsyn ute og/eller inne på 
stevneplassen. Alle deltagende hester skal være oppstallet på stevneplassen under hele 
arrangementet. 
 

6.5 Klasser 
Følgende klasser er obligatoriske: Barneflokk, Ungdomsflokk, Ungrytter B-flokk, Ungrytter A-
flokk, B-flokk og A-flokk. Det er også ønskelig med C-flokk. 
Arrangør kan med fordel arrangere tøltklasser og passklasser under NM gæðingakeppni for å 
tilby et mer utfyllende program, men disse klassene vil ikke telle til NM-tittel. 
 

 6.6 Ryttere 
For å delta på NM må rytteren ha betalt rytterlisens i Norge eller utlandet.  
 

6.7 Dommere 
Det er arrangørens ansvar å skaffe kvalifiserte dommere. På NM skal det være 5 
gæðingadommere på banen i samtlige gæðingakeppni-klasser, og minimum 3 av disse skal 
være internasjonalt godkjente dommere (”landsdommere”), alle utdannet av GDLH. Det er 
ønskelig at det hentes inn både norske og utenlandske dommere. 
 

6.8 Kvalifisering 
Det er foreløpig ikke kvalifiseringskrav til NM Gæðingakeppni, se pkt 4.3. 
 

6.9 Premiering 
Arrangøren sørger selv for premiering. Det skal minimum deles ut gull- sølv- og 
bronsemedaljer med NIHF-logo og sløyfer til alle finalister i alle disipliner. Premieutdeling 
skal skje fortløpende etter hver finale. Eventuelle andre klasser (tølt/pass) teller ikke som 
NM-titler, men må gjerne premieres med sløyfer/medaljer. 
 

6.10 Kombinasjonsvinnere 
Det kåres ikke sammenlagt Norgesmestere, da tølt- og passklasser ikke er gæðingakeppni-
klasser, men sammenlagtmestere kan godt utropes, dog ikke med NM-tittel. 
 

6.11 Sponsorer 
Det legges vekt på at NM er et profilerings stevne for NIHF hvor det settes krav til 
arrangøren mht sponsorer og reklame. I samarbeid med sponsorutvalget i NIHF skal det 
settes av sider i NM programmet til vederlagsfri disposisjon for NIHF hovedsponsorer. 
Hovedsponsorene skal også ha tilgang til profilering på stevneplassen og stand vederlagsfritt. 
Arrangøren må ta hensyn til NIHF hovedsponsorer, men kan ut over det fritt knytte til seg 
egne sponsorer. Sponsorutvalget i NIHF skal i god tid informere arrangøren om gjeldende 
sponsoravtaler.  
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7. PRINSIPPER VED UTTAKNING TIL NORDISK MESTERSKAP  
7.1 Generelle prinsipper 
Sportsutvalget utpeker i henhold til landslagsreglementet en uttakingskomité. 
Uttakingskriteriene er beskrevet i landslagsreglementet. 
 

7.2   
Norgesmesterskapet (A-stevne), vil normalt være det viktigste uttakingsstevnet. Samtlige B-
stevner vil automatisk være stevner hvor ryttere kan vise sitt kandidatur og potensial. 
Stevneresultater fra utlandet kan vurderes dersom de oppfyller kravene og dokumenteres, 
og regler for dette er beskrevet i Landslagsreglementet pkt.3.3. 
 

8. PREPOSISJONER FOR NORDISK MESTERSKAP 
8.1 Antall deltakere fra hvert land 
 

Klasse Alder Antall 
Ungdomsflokk 14-17 år 4 
Ungrytterflokk 18-21 år 4 
B-flokk 21+ år 4 
A-flokk 21+ år 4 

 

8.2 Klasser ved Nordisk Mesterskap 
Det arrangeres Ungdomsflokk, Ungrytterflokk, B-flokk og A-flokk ved Nordisk Mesterskap. 
Det er ved denne revisjonens tidspunkt usikkert om det vil arrangeres A-flokk Ungrytter ved 
Nordisk Mesterskap 2022. 

 
 

  



 11 

9. SØKNADSSKJEMA FOR A- OG B-STEVNER I GÆÐINGAKEPPNI 
 
Søknad om WR stevne 

Klubb:  

Stevneplass:  

Type stevne:  

Ønsket dato:  

Stevneleder m/kontaktinfo:  

Maks antall deltagere:  

Tidligere stevneerfaring: .  

Ovalbane:  

Disipliner:  

Hoveddommer:  

Passbane:  

Hvilke øvelser kan ikke 
arrangeres: 

. 

Antall bokser:  

Antall utekve:  

Overnatting:  

Servering:  

Publikum:  

 
 
 
 


