Årets araberhest og araberhestpromotør 2015
Styret syntes det er flott at så mange er ute og starter med sine araberhester. Vi vil derfor i år også kåre
Årets Allroundaraber 2015, og Årets Araberhestpromotør 2015. Målet er å få samlet og vist frem de flotte
representantene for rasen som finnes på stevnearenaer i hele Norge. I tillegg gir vi en liten påskjønnelse til
de som samler flest poeng. Premiene er som følgende:

Årets allroundaraber (forutsetning at hest er registrert i NAHF):
1. plass kr: 2.500,2. plass kr: 1.000,3. plass kr: 500,I tillegg vil de 7 best plasserte motta brodert shabrak med NAHFs logo

Årets araberhestpromotør
(forutsetning at rytter/handler er medlem i NAHF, kan delta med flere hester):
1. plass kr: 2.500,2. plass kr: 1.000,3. plass kr: 500,I tillegg vil de 7 best plasserte motta brodert shabrak med NAHFs logo

Hvordan oppnår man poeng?
Ved å starte på distriktsstevner eller høyere, får man poeng for klassene man starter. I sprang: 1 cm =
1 poeng (dvs 60cm =60poeng), i dressur: 1% =1 poeng (dvs 64% = 64 poeng), i distanse: 1 km = 1
poeng (dvs 60km = 60 poeng), utstilling: 20 poengskala: totalresultat = poeng (eks 87,33 = 87,33
poeng) Ved 10 poengskala legges 50 poeng på summen ( eks 38 = 38 + 50 =88 poeng). Ved resultater
i feltritt oppnår man poeng for sprang og dressurdelen i forhold til fordelingen ovenfor. Når det
gjelder voltige, mounted games eller kjøring trenger vi hjelp til å finne lignende poeng. (Send mail til
resultater@araberhest.no om du er kjent med bedømming og har forslag til poengfordeling).

Etter 2 års erfaring med cupen ser vi at poengfordelingen blir litt ujevn sånn som den har vært så
langt. Vi vil derfor gjøre noen justeringer. Distansehester ikke har mulighet til å oppnå like mange
poeng med denne fordelingen som sprang og dressurhester. Dette da de pga pålagt hviletid ikke kan
starte like mye. I år vil vi derfor gange oppnådde poeng med 2 (dvs 60km = 60poeng * 2 = 120
poeng) I tillegg ser vi at hester som starter høyere klasser i dressur ikke får uttelling for dette da %
ofte går ned (det er lettere å få 65% i LC enn i LA) Ved start i LA eller høyere vil man få + 20 poeng i
dressur. (eks MB 51% =51 poeng + 20 = 71poeng) Vi håper denne tilpasningen gjør at hestene og
rytterne får uttelling på listene for vanskelighetsgraden de rir.

Hvordan melde seg på?
Send navn på hesten (ev lisensnr) til resultater@araberhest.no. Om man som rytter/handler er
medlem i NAHF og i tillegg deltar i araberhestpromotør, gir man beskjed om dette i tillegg. Mailen vil
bli sporadisk lest (ca 1 gang pr mnd). Har dere henvendelser som dere trenger raskt svar på, vennligst
ta kontakt med Tone på signaturebfa@hotmail.no eller telefon 90087820. Resultater i sprang,
dressur, distanse, kjøring, felt og voltige må kunne bekreftes i HorsePro (Distriktstevne eller høyere).
For utenlandske stevner, eller utstillinger må kopi av resultatliste sendes med. For ikke å få for mye
mail å gå igjennom trenger man ikke sende mail for resultater som finnes i Horsepro. Så fort man er
meldt på vil listene oppdateres med resultater som ligger der.

Er du ikke medlem, og ønsker å melde deg inn i foreningen? Send mail til leder@araberhest.no eller
gå inn på vår hjemmeside araberhest.no og meld deg inn der.

Vi håper at alle som er ute og starter med sin araberhest melder seg på i cupen, uavhengig av hvor
ofte man starter. Sammen kan vi lage en lang og flott liste over arabere som går i sporten. Lykke til
med årets konkurransesesong uansett ambisjoner.
Hilsen styret i NAHF.

