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Deltagere 

Utstillingene skal være åpne for fullblodsarabere registrert i Norsk Araberhestforenings stambok. 

Likevel kan fullblodsarabere registrert i andre stambøker vises og bli bedømt i egen uoffisiell klasse 

som ikke blir premiert. Alle deltagende hester skal ha vaksiner etter Norges Rytterforbunds nasjonale 

regler innført i pass. Føll under 6 mnd. ifølge med mor er unntatt reglene om registrering og 

vaksinering. 

 

 

Dommer 

NAHF skal godkjenne valg av dommer. 

 

 

Visning 

Alle hestene i hver klasse skal inn til felles defilering, for så vises èn og èn i nummerrekkefølge. 

Hesten vises en runde i trav, stilles opp for dommeren, skritter anvist trekant, og stilles igjen opp for 

dommeren. Dommeren kan be om å få se tannstilling, høver og eventuelt bevegelser på nytt.  

 

I «best i kjønn» skal hestene vises en og en i trav etter nummerrekkefølge, for så å stille samlet opp 

for dommeren.  

 

Offisielle klasser 

Hopper 1-3 år Hingster 1-3 år Vallaker 1-3 år 

Hopper 4-8 år Hingster 4-8 år Vallaker 4-8 år 

Hopper 9 år og eldre Hingster 9 år og eldre Vallaker 9 år og eldre 

 

Dommeren skal informeres om hestens alder, for øvrig skal ikke dommer informeres om hestene 

eller se katalog i forkant. 

 

Klassevinneren er kvalifisert til «best i kjønn». Det skal kåres en «beste hoppe», «beste vallak» og 

«beste hingst». «Dagens hest» velges av dommeren blant de tre «best i kjønn».   
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Bedømming 

Hestene skal bedømmes av èn dommer i 5 kategorier – rasetype/preg, hode/ hals, kropp/overlinje, 

ben og bevegelser, etter nedenstående 10-poengsskala (halve poeng kan gis) – gjerne med 

kommentar for gitt karakter. 

Poengskala som skal benyttes: 

10 Utmerket 

9 Meget god 

8 God 

7 Over middels 

6 Middels 

5 Under middels 

4 Mindre god 

3 Dårlig 

2 Meget dårlig 

1 Ikke bedømt 

 

Ved like poeng skal hesten med høyest poeng på rasetype/ preg settes først, om det fortsatt er likt 

skal hesten med best bevegelser settes først. Om det fortsatt er likt skal dommeren velge sin favoritt. 

I et slikt gitt tilfelle skal aktuelle hester sammen inn i ringen og stille opp for dommeren.  

 

 

Premiering 

Alle hestene møter til premieutdeling i plasserings-, og poengrekkefølge direkte etter klassen. Hester 

registrert i andre stambøker stiller deretter. Deltagersløyfer til alle, samt egne sløyfer til 

klassevinnere. Sacher til «beste hoppe», «beste vallak», «beste hingst» og «dagens hest».  Andre 

premier er valgfritt, og dekkes av arrangøren/sponsorer. 

 

Det er mulig å arrangere andre uoffisielle klasser, f.eks. Liberty og Most Classic Head. 

 

 


