
 

 

Norsk Araberhestforening har gleden av å invitere til  

 

ARABERHESTWEEKEND 

MED 

NATIONAL CHAMPIONSHIP OG  

AVLS- OG EKSTERIØRKURS 

 

13.-14. august 2022 
 

 

Affiliation no.: 146-2022/NOR 

  



NATIONAL CHAMPIONSHIP 
 

Sted:   Arendal og Grimstad rideklubb, Birketveit, 4870 Fevik 

Dato:   13. august 2022 

Start:   09.00 

Utstillingsansvarlig: Norsk Araberhestforening v/styret 

Dommere:  Karin Zeevenhoven, Nederland 

   Berengere Fayt, Frankrike 

DC-komité:  Madeleine Haag, Sverige 

   DC 2 - Avventer svar  

   lokal veterinær 

Ringmaster:  Tommy Husebye 

Utstillingskomité: Tone Guttormsen 

   Lene Hammeren 

   Anne Synnøve Bakken 

 

Klasser: 

1 Føll* 11 Hopper 4-6 år 

2 Hopper 1 år 12 Hingster 4-6 år 

3 Hingster 1 år 13 Vallaker 4-6 år 

4 Vallaker 1 år 14 Hopper 7-9 år 

5 Hopper 2 år 15 Hingster 7-9 år 

6 Hingster 2 år 16 Vallaker 7-9 år 

7 Vallaker 2 år 17 Hopper 10 år og eldre 

8 Hopper 3 år 28 Hingster 10 år og eldre 

9 Hingster 3 år 19 Vallaker 10 år og eldre 

10 Vallaker 3 år   
*kvalifiserer ikke til championat 

Klasser med færre enn tre deltagere kan bli slått sammen, og klasser med flere enn 10 

deltagere kan bli delt. 

Kvalifikasjon:  Utstillingen er åpen for alle fullblodsarabere registrert i den norske 

stamboken. Pass med gyldige vaksiner må fremvises ved ankomst. 

  



Reglement: ECAHO Blue Book 2022 - se link: 

https://www.ecaho.org/uploads/03e8c222fdd5489fd91877ec3940dbc

5_bb2022complete.pdf 

 Vi gjør utstillerne oppmerksomme på følgende regelendringer i ECAHO 

Blue Book; artikkel 23 c. og 26 på side 32. 

I tillegg ber vi dere om å sette dere inn i gjeldene regler for føllklasser 

på side 4 og vaksinering på side 60-61. 

Bedømming: I klassene vil 20-poengsskala med halvpoeng bli benyttet. Hestene 

bedømmes i fem kategorier; type, hode/hals, kropp, ben og 

bevegelser. Poengene summeres og deles på antall dommere. 

I championatene vil ECAHO Open method bli benyttet. De to første i 

hver klasse blir kvalifisert til championatet. 

Premiering: Deltagerrosett til alle 

Gavepremier til klassevinnerne 

Ærespremier og rosetter til gull-, sølv og bronsechampion 

Gavepremie og sacher til Best in show og Beste norskoppdrettede 

ECAHO Breeders’ Fund: 

De tre første plasserte i hver klasse vil motta 200 Euro etter gjeldene 

reglement fra ECAHO; https://www.ecaho.org/shows/breeders-fund 

Oppstalling: I gjestestallen ved Arendal og Grimstad rideklubb. 

Pris: 300,- kr pr døgn for medlemmer 

400,- kr pr døgn for ikke medlemmer 

Dersom boksen ikke blir rengjort ved avreise etterfaktureres 

utstiller/eier med 500,- kr pr. boks.  

Overnatting: Det finnes et begrenset antall sengeplasser i brakka på AGR. 

Interesserte bes henvende seg til: 

Tone Guttormsen 

e-post: kasserer@araberhest.no 

Pris: 450,- kr pr. rom (2 sengeplasser) 

Middag: Vi organiserer en sosial samling i kafeteriaen på AGR lørdagkveld. Det 

vil bli servert en enklere middag. Mineralvann kan kjøpes på stedet. 

Pris:   150,- kr pr. person  

Sponsing: Vi ønsker gamle og nye sponsorer varmt velkomne. 

Utstillingsklasse: 500,- kr 

Championat:  1000,- kr 

https://www.ecaho.org/uploads/03e8c222fdd5489fd91877ec3940dbc5_bb2022complete.pdf
https://www.ecaho.org/uploads/03e8c222fdd5489fd91877ec3940dbc5_bb2022complete.pdf
https://www.ecaho.org/shows/breeders-fund
mailto:kasserer@araberhest.no


Påmelding: 

Påmeldingsavgift: 

Påmeldingsfrist: 

 Påmeldingskjema og oppsummeringsskjema sendes til: 

Kurt Henry Haug 

Jakslandveien 81 

3440 Røyken 

e-post:   kurthenryhaug@gmail.com 

Kopi av pass; id-sider og vaksinasjonssider vedlegges påmeldingen. 

Showklasser:  600,- kr 

Betaling gjøres til kontonr.: 5122.06.01580 eller på Vipps til 20553 

innen påmeldingsfristens utløp. Merk innbetalingen med «show». 

29. juli 2022

mailto:kurthenryhaug@gmail.com


AVLS- OG EKSTERIØRKURS 
 

Sted:   Arendal og Grimstad rideklubb, Birketveit, 4870 Fevik 

Dato:   14. august 2022 

Tid:   09.00 

Ansvarlig arrangør: Norsk Araberhestforening v/styret 

Om seminaret: 

Vi har den store gleden av å invitere til avls- og eksteriørkurs med Berengere Fayt fra Faber 

Arabians i Frankrike, søndag 14 august på AGR.  

Som avlsforening er vårt formål å avle sunn, funksjonell og renraset fullblodsaraber som 

ivaretar fellestrekket for en god rasetype. Egenskaper som inkluderes i avlsmålet er knyttet 

til helse, eksteriør og type, samt bruksegenskaper.  

Dette kurset består av teori og praksis, og vil gi deg en god innføring rundt alle aspekter ved 

avl av fullblodsaraber, samt eksteriør.  

Noen av temaene er oppbygningen til fullblodsaraberen, inngående informasjon om 

genetiske lidelser, forskjellen på show- og distanse-hesten, hvorfor rasetypen er som den er, 

hva bør du vite, hva skal du unngå og masse mer nyttig info og gode tips!  

Presentasjon av kursholder:  

Bérengère Fayt er utdannet ECAHO B-dommer, med mer enn 25 års erfaring som oppdretter 

av fullblodsaraber, over 20 års erfaring som trener, instruktør og veileder innen bransjen. 

Hun er også offisiell landstrener for dommere av A.C.A i Frankrike.  

Dagsprogram:  09.00-12.00  Teori inkl. kaffepause 

 12.00-13.30  Felles lunsj 

 13.30 – 16.30  Praksis inkl. kaffepause 

Pris:   Medlemmer   300,- kr 

  Ikke-medlemmer 600,- kr 

Betaling til kontonr.: 5122.06.01580 eller Vipps 20553 innen  

  påmeldingsfristens utløp. Merk innbetalingen med «avlskurs». 

Påmelding:  Gjøres til Beate Daaland på e-post: sekretar@araberhest.no  

Påmeldingsfrist: 5. august 2022.  

 

Et «must» for alle som ønsker essensiell kunnskap om rasen! 

 Alle får kursbevis.  

mailto:sekretar@araberhest.no


OPPSUMMERINGSSKJEMA: 
 

 Medlemspris Ikke-medlemspris Antall Å betale 

Showklasser 600,- 600,-   

     

Sminkehjelp 0,- 100,-   

Lån av showgrime 0,- 100,-   

     

Boks – 1 døgn/ dagboks 300,- 400,-   

Boks – 2 døgn 600,- 800,-   

     

Middag - lørdag 150,- 150,-   

Sponsing - utstillingsklasse 500,- 500,-   

Sponsing - championat 1000,- 1000,-   

     

SUM     

 



Classification: Open 

 

 

Norsk Araberhestforening 

National Championships 13.08.2022 
 

PÅMELDING 
(kun én hest per skjema) 

 

Eier:  Land:    

Adresse:      

Tel.: E-post:     

Oppdretter:   Land:     

This show is affiliated 

with the European Arab 

Horse Show 

Commission 

Affiliation No. 

105-2019/NOR 

 
Innen påmeldingsfristen, er hesten registrert i stamboken hos:  Land: Stambok: Reg. Nr. 

Klasser: 

 
 
 

Se side 2 

Hestens navn: Far F Jeg bekrefter herved at jeg/mine ansatte/hjelpere har ansvar for påmeldte hest, og 

jeg aksepterer uten forbehold ECAHO’s bestemmelser for utstillingen. Det er 

ingen interessekonflikt og/eller inhabilitet mellom meg/mine ansatte/hjelpere i 

forhold til dommer. 
M 

Født dato Mor F 

Kjønn: Farge: M 

Kvalifikasjoner: Navn (blokkbokstaver) 

Adresse: 

Tel.:  

E-post:    

Vedlagt kopi av registreringspapirer/pass 

Denne påmeldingen er ikke gyldig uten signatur og navn/adresse utfylt. 

Ansvarlig person for hesten er eier/leietaker av hesten, men kan også være annen person som har ansvaret for hesten og kan ta 

beslutninger om den på utstillingen. 

Rolle (se over) (eier, trener, ansatt, annet – vennligst definer din rolle): 

 

Dato og underskrift: 
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	påmeldingsskjema show2022

