Araberhest – Cup 2017
Styret syntes det er flott at så mange er ute og starter med sine araberhester. Vi vil derfor også i
år avholde Araberhestcup. Målet med cupen er å få samlet og vist frem de flotte representantene
for rasen som finnes på stevnearenaer i hele Norge. Gjennom å vise frem bredden og mangfoldet
tror vi at flere får øynene opp for den fantastiske brukshesten vi har og velger en fullblodsaraber
neste gang de skal kjøpe seg hest. Vi ønske også å øke andelen norskregistrerte hester samt ha
et tilbud til våre medlemmer. Vi håper at alle som starter i konkurranse melder seg på, uavhengig
av ambisjonsnivå og startfrekvens. I tillegg gir vi en liten påskjønnelse til de beste i de ulike
kategoriene. Vi får nye erfaringer for hvert år vi avholder cupen. Vi har derfor valgt å gjøre noen
små endringer i statuttene i forhold til tidligere.
Vi vil kåre Årets Allroundaraber 2017, Årets Araberhestpromotør 2017 og Årets Junior
2017.
Vi ser at mange juniorer er ute å konkurrere på sine arabere. Hele 9 juniorer har deltatt i cupen i
2016 og det syntes vi er flott. Juniorene er fremtidens topp-ryttere og araberhesteiere. Vi syntes
derfor at det er viktig at de får litt ekstra oppmerksomhet. I tillegg til å være med på ordinær
Araberhestpromotør-liste, vil vi sette juniorene opp på egen liste, og på slutten av året kåre Årets
Junior 2017. Man er junior tom det året man fyller 18 (f. 1999 eller før.).
Årets araber i en kategori:
Ved minimum 5 hester i en kategori (sprang, dressur, distanse, utstilling osv) vil vi også kåre
årets araber for kategorien. Hestene samler poeng gjennom godkjente starter etter følgende
kriterier:
Sprang: inntil 70cm 1 poeng, 80cm 2 poeng, 90cm 3 poeng, 100cm 4 poeng, 110cm 5 poeng,
115cm 6 poeng, 120cm 7 poeng, 125 cm 8 poeng osv. Dressur: LD 1 poeng, LC 2 poeng, LB 3
poeng, LA 4 poeng, MC 5 poeng, MB 6 poeng osv. Ved poenglikhet vil den hesten med resultater
fra høyeste klasse vinne. Utstilling: Sum av opptjent poeng delt på antall utstillinger. Hesten med
høyest snitt vinner. Distanse: LD 1 poeng, LC 2 poeng, LB 3 poeng, LA 4 poeng, MB 5 poeng,
MA 6 poeng, VB 7 poeng, VA 8 poeng, GP 9 poeng. Ved poenglikhet vil championatpoeng telle.
Årets Oppdretter 2017.
Hedersutmerkelsen utdeles til den oppdretteren som samler flest poeng i allroundaraber.
Forutsetningen er at hestene er avlet i Norge og oppdretter er medlem i NAHF.
Premiene er som følgende:

Årets araberhestpromotør:
1. plass kr: 2.500,2. plass kr: 1.500,3. plass kr: 1.000,4. plass kr: 700.5. plass kr: 500,-

Årets Junior: kr 500,- + brodert shabrak
I tillegg vil de 7 beste promotørene motta brodert shabrak med NAHFs logo
Årets allroundaraber:
1. plass kr: 2.500,- + brodert shabrak
2. plass kr: 1.500,3. plass kr: 1.000,4. plass kr: 700,5. plass kr: 500,Årets Araber i en kategori: kr 500,- + brodert shabrak
Årets oppdretter: kr 1.500,- + Plakett
Som en hyggelig overraskelse vil vi trekke ut en hest fra listen som mottar en shabrak,
uavhengig av plassering på listen.
Hvordan oppnår man poeng?
Ved å starte på stevner får man poeng for klassene man starter. Sprang: 1 cm = 0,5 poeng,
dvs 100cm =50poeng. Dressur: 1% =1 poeng, dvs 64% = 64 poeng. Ved start i klasser
høyere enn MC vil man i tillegg få 20p. Dette for å få uttelling for vanskelighetsgraden og
færre starter på dette nivået. Distanse: 1 km = 2 poeng,dvs 40km = 80 poeng. Utstilling: 20
poengskala: totalresultat = poeng, feks 87,33 = 87,33 poeng. Ved 10 poengskala legges 50
poeng på summen feks 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 poengopptjening).
Hvordan melde seg på?
Send navn på hesten (ev lisensnr) til resultater@araberhest.no. Om man som rytter/handler
er medlem i NAHF og ønsker å delta 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 900 87820. Forutsetningen for å opptjene poeng er at resultatene kan dokumenteres i
Horsepro, eller tilsvarende utenlandske nettsider. For utenlandske stevner, eller utstillinger
må kopi av resultatliste/link sendes med. For ikke å få for mye mail å gå igjennom trenger
man ikke sende mail for nye resultater som finnes i Horsepro. Så fort man er meldt på, vil
listene oppdateres jevnlig med resultater som ligger der. For å lette arbeidet med
oppdatering av listene ønsker vi at dere melder dere på så raskt som mulig, gjerne innen
årets første start. Ved påmelding får man for poeng for årets starter, begrenset til inntil de
siste 3 mnd.

Hvem kan melde seg på?
Hesten må være registrert i NAHF i 2017. For å delta på promotørlisten må man være
medlem i NAHF og ha betalt årets kontingent. Er du ikke medlem, og ønsker å melde deg inn
i foreningen? Send mail til kasserer@araberhest.no eller gå inn på vår hjemmeside
araberhest.no og meld deg inn via linken. Alle premier tilfaller registrert eier/medlem.

Utdeling av premier:
Utdeling av premier og hedersbevisninger vil foregå på Årsmøtet. Det avholdes i mars 2018.
Vi håper flest mulig har anledning til å møte 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.

