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1. Avlsmål – Idealhesten
Generelle avlsmål
Helse, fertilitet, livslengde
Det offisielle avlsmålet er en frisk, fertil, motstandsdyktig og
utholdende hest – en robust islandshest med god vilje og et godt lynne.
Farger
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Det offisielle avlsmålet er å ivareta alle de eksisterende
fargevariasjonene innenfor rasen.
Størrelse
Det offisielle avlsmålet gir rom for en omfattende variasjon i størrelse.
En mankehøyde mellom 135 og 145 cm målt med stangmål er å
foretrekke.
Spesifikke avlsmål
Bygning; generelt
Det allmenne målet er å avle frem en lettbygd og velreist islandshest
med vekt på styrke, smidighet og en muskuløs kropp. Eksteriøret skal
underbygge gangartene og en naturlig god holdning og bæring. Det skal
også tas hensyn til andre aspekter enn det som er allment akseptert
som estetisk tiltalende.
Bygning; detaljert
Se beskrivelse av poengene 9,5-10 under hver egenskap.
Rideegenskaper; generelt
Det allmenne målet er å avle frem en allsidig, balansert og sikker hest,
med gode, rene gangarter og et utmerket temperament. En hest som
er vakker under rytter.
Ridbarhet/gangarter; detaljert
Se beskrivelse av poengene 9,5-10 under hver egenskap.
Egenskapenes faktorer
Bygning

Rideegenskaper
3% Tølt

15%

10% Trav

7,5%

Rygg og kryss

3% Pass

10%

Proporsjoner

7,5% Galopp

4,5%

Hode
Hals/manke/skulder

Beinkvalitet

6% Vilje og gemytt

Beinstilling

3% Form under rytter

Høver

6% Skritt

Man og hale
Totalt:

9%
10%
4%

1,5%
40% Totalt:

60%

2. Hestens helse
En del av bedømmingen handler om kontroll av hestens utseende og helse. I
forbindelse med oppmålingen før bygningsbedømmingen skal hestens ytre
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kontrolleres (pels, hold, munn og bein). Hestene skal være friske, uten skader, i
bra hold, velstelte og velskodde. Om hesten ikke oppfyller disse kravene kan den
avvises fra bedømmingen. Hoveddommer har det siste ordet om visningsansvarlig
anser at hesten ikke oppfyller kravene.
Forhold som kan føre til at hesten ikke får vises:
- Hesten er enten for tynn eller for tykk til å kunne vises
- Tydelig hoste eller forkjølelse
- Hesten er halt, hoven, eller øm i sener, ledd eller høver
- Tråkkskader gjennom hud (større enn 1 cm)
- Tydelige sår eller omfattende mugg
- Sår i hestens munn eller munnviker (større enn 1 cm)
- Mindre sår på slimhinnene over kjevebenet, samt hevelse
Beskrivelse av skader etter ridebedømming
Anmerkning av grad 1
Mindre ytre skader. Anmerkning registreres i World Fengur.
- Sår som ikke går gjennom slimhinner i kinn, munnviker eller tunge
- Skrubbsår, rifter eller trykk forårsaket av bitt/hodelag
- Blod i munn uten synlige skader
- Mindre merker som ikke går gjennom huden, ingen hevelse eller ømhet
Anmerkning av grad 2
Sår. Anmerkning registreres i World Fengur.
- Små sår, opp til 1 cm, som går gjennom slimhinner i kinn, munnviker eller
tunge
- Ømhet (ikke gjennom slimhinne) eller fortykning i slimhinnen ved ladene
- Sår, opp til 1 cm, på hud forårsaket av bitt/hodelag
- Små merker på bein: små sår, opp til 1 cm, gjennom hud men uten hevelse
eller ømhet
Anmerkning av grad 3
Alvorlige sår. Anmerkning registreres i World Fengur. Rideegenskapsbedømmingen
registreres ikke. Mulighet for å få veterinæravgjørelse innen 12 timer.
- Sår gjennom slimhinne i kinn, munnviker eller tunge, større enn 1 cm
- Sår gjennom slimhinne på tannløse områder
- Tydelig hevelse og/eller ømhet i ladene
- Sår, større enn 1 cm, på hud forårsaket av bitt/hodelag
- Merker på bein, gjennom hud og større enn 1 cm, eller på drakter som
tydelig forårsaker ømhet
- To eller flere anmerkninger av grad 2

3.Måling
Alle hester skal måles innen bygningsbedømmingen.
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4. Testikkelkontroll
Følgende skal kontrolleres:
• Testiklenes fasthet
I
Bra fasthet, testikkelen kjennes stram og hard
II
Svak fasthet, testikkelen kjennes svak i fasthet
III
Ingen fasthet, testikkelen kjennes svak og myk – resulterer i
rød T
• Testikkel med posisjonsfeil. Om en testikkel er rotert noteres det i World
Fengur. Om begge testiklene er roterte registreres det med rød T i World
Fengur.
• Ingen testikler eller kun én – Registreres med rød T i World Fengur.
• Avvikende størrelse, den ene testikkelen er mindre enn den andre. 50%
forskjell eller mer. Regneregel = 0,5233 x LxBxH i cm – Registreres med rød T
i World Fengur.
• Pungens totale bredde (TSW) er mindre enn 8 cm – Registreres med rød T i
World Fengur.
• Pungbrokk – Registreres med rød T i World Fengur.
Dersom noen av de ovennevnte avvik oppdages, får hingstens eiere to uker på seg
til å heve beslutningen gjennom godkjent veterinærattest som sendes til
avlslederen. Veterinær som skriver attesten skal være godkjent av
Landbruksdirektoratet til å utføre kunstig inseminasjon (AI) på hest.Dersom det
ikke er mulig å måle og kontrollere testiklene under bedømmingen, registreres
anmerkning om at hestens helse ikke er godkjent.
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5. Oppstilling av hester for bygningsdom

Hesten skal stå jevnt med alle fire bein. Frambein skal være vertikale, og
bakbein skal være plassert slik at bakpipen er vertikal (se bilde). Hesten
skal stå noenlunde jevnt med begge bakbein (en forskjell på inntil én
hovlengde er tillatt). Tanken bak det at alle hester skal stå likt er for å
forsøke å skape en stabilitet i bedømmingen av eksteriøret, og gi
dommerne bedre muligheter til å se hestens naturlige beinstilling i profil,
så vel som rygg og kryss. Hesten bør være våken og konsentrert, men
samtidig rolig og avslappet. Det er forbudt å fôre hesten under
bygningsbedømmingen.

Ideell oppstilling for bygningsdom. Frambeina og bakpipene er vertikale.
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6. Dommerveiledning (karakterer og beskrivelser)
Hode

9,5-10:
- Meget vakkert og finmeislet hode. Tynne, smale, vel ansatte, ikke altfor
åpne ører. Store, åpne og vakre øyne med velmeislet øyeparti. Tynn hud og
pels. Smale ganasjer med godt mellomrom. Rett neselinje og åpne nesebor.
Et stolt hode.
9,0:
- Vakkert og velformet hode uten feil.
8,5:
- Vakkert, uttrykksfullt og stolt hode
- Vakkert, velformet hode
8,0:
- Vakkert, uttrykksfullt hode, kan være noe grovere eller større, om det
forøvrig er feilfritt
- Uttrykksfullt, tiltalende hode, med mindre feil
- Vakkert hode, men med flere feil
7,5:
- Hode som er mer eller mindre feilfritt, men ingen del er spesielt bra
- Gode deler kan veie opp for noen feil
7,0:
- Stygt, mindre pent hode
- Tungt, kjøttfylt hode
- Små, dyptsittende øyne
- Dårlig ansatte ører
- Grove ører
- Ikke rett neselinje
- Veldig kort munn
Samme gjelder for en eller flere feil som beskrives nedenfor (poeng 6,5 eller
lavere)
6,5 eller lavere:
- Meget grovt og relativt stort hode
- Dårlig formede og dårlig ansatte ører
- Neselinje langt fra rett
- Meget stygt hode
Poengene 6,5 eller lavere gis da en av de nevnte feilene er svært åpenbare, og
svært få andre elementer forbedrer hodet. Disse poeng kan også gis om hver feil
for seg er mindre, men det finnes fler av dem, og det er svært få gode detaljer
ved hodet. Se også beskrivelsen for poeng 7,0.

Hals/manke/skulder

9,5-10:
- Lang, velreist, meget smekker hals, hvelvet nakke, halsen vel separert fra
kroppen, manken høy, vel markert og vel formet, skuldrene lange og
skrånende.
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9,0:
8,5:
8,0:
7,5:
7,0:
-

Lang, velreist, nokså smekker hals, men noe for dyp ved brystet, smidig
manke, og skrånende skuldre.
Velreist, middels lang, men en anelse kraftig hals, med smidig nakke, høy
velformet manke og skrånende skuldre.
Lang, vel ansatt og smekker hals med høy, velformet manke, skuldrene noe
bratte.
Lang, vel ansatt og smekker hals, middels god manke, men med skrånende
skuldre.
Lang, vel ansatt og smekker hals, men uten smidighet i nakken, høy
velformet manke og skrånende skuldre.
Vel ansatt, smidig, men nokså lang med dyp og kraftig hals, høy manke,
skrånende skuldre.
Lang, slank og vel ansatt hals, med nokså bra hvelving i nakken, men
manken er for lav og skuldrene ikke mer en tilstrekkelig skrånende.
En velreist hals, men for øvrig kun middels godt frempartseksteriør.
Middels godt frempartseksteriør, men ingen del spesielt bra.
Middels godt ansatt hals, halsen er for kort, kraftig og/eller dyp, velformet
manke (høy og bred), bratte skuldre.
Halsen er lang og velformet, men alt for lavt ansatt, manken er lav og
skuldrene rette.
Velreist hals, men hjortehals og/eller dårlig muskulær overlinje, for øvrig et
middels godt frempartseksteriør.
Hjortehals
Kjøttfull hals
Muskulatur mangler langs halsens overlinje

De tre punktene over gjelder i tillegg til beskrivelsen av poengene 6,5 eller lavere.
Reglene gjelder for hvert poeng som beskrives nedenfor (6,5 eller lavere), det vil
si antallet og graden av de eksteriøre feilene i fremparten skal vurderes.
6,5 eller lavere:
- Halsen er meget lavt ansatt
- Halsen er meget dyp
- Halsen er meget kort
- Manken er lav og flat
- Skuldrene er meget rette
- Skuldrene er meget trange
Poengene 6,5 eller lavere gis når en del av de ovennevnte feilene er meget
åpenbare og det finnes meget få andre egenskaper som forbedrer fremparten.
Disse poeng kan også gis om de enkelte feilene ikke er så store, men det finnes
mange små feil og få gode egenskaper. Se også beskrivelse for poeng 7,0. Krav på
letthet i hestens frempart er ikke de samme for hingster som for hopper og
vallaker. Før poeng for denne egenskapen fastsettes, skal dommerpanelet se
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hvordan hesten bruker fremparten under rytter, når det gjelder beinaksjon,
steglengde, bæring og smidighet.

Rygg og kryss

9,5-10:
- Utmerket rygg/overlinje. Ryggen er smidig og bevegelig, av middels lengde,
bred og vel muskelsatt. Hele ryggraden er smidig hele veien til krysset.
Krysset er velbygd, langt, tilstrekkelig hellende, med jevn muskulatur på
sidene, med kun en svak avsmalning mot halen. Lårene er lange og vel
muskelsatte. Halen er meget godt ansatt.
9,0:
- Meget god overlinje.
- Meget god rygg kan oppveie for mindre feil i krysset og omvendt, dersom
overgangen i lenden, mellom rygg og kryss, er god.
8,5:
- Bra overlinje.
- Spesielt god rygg, kan oppveie for feil i krysset og omvendt, dersom
overgangen i lenden, mellom rygg og kryss, er god.
8,0:
- Ganske bra rygg/overlinje.
- Bra rygg; smidig, bred og vel muskelsatt, med god overgang mellom rygg og
kryss. Kryss av middels god form, uten utmerkede bra egenskaper.
- Middels god rygg, ikke svak, stiv eller fast. Velbygd kryss; langt og nokså
hellende, sterkt og jevn muskelsatt på begge sidene.
7,5:
- Middels god rygg, lend og kryss, men ingen del er utmerket (middels god
overlinje).
- Velformet rygg og kryss kan oppveie for feil i overlinjen.
7,0:
Se beskrivelsen av poengene 6,5 og lavere, men her er feilene ikke like alvorlige.
6,5 eller lavere:
- Karperygg.
- Meget svak.
- Meget svak lend.
- Ryggen er enten meget kort eller meget lang.
- Meget smal og lite muskelsatt rygg.
- Krysset smalner for mye mot halen.
- Meget grovt kryss.
- Meget kort, flatt eller skarpt kryss.
- Salleiet heller for mye framover.
Når poengene gis må antallet og graden av feilene tas hensyn til, slik som tidligere
beskrevet.

Proporsjoner

9,5-10: - Hesten skal være praktfull med utstråling. Beina skal være lange og
kroppen lettbygd og sylindrisk i formen, med frampart, midtparti og bakpart
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omtrent like lange. Mankens høyeste punkt skal være høyere enn kryssets høyeste
punkt.
9,0:
- Helhetsinntrykket er meget vakkert. Beina er lange og kroppen lettbygd og
sylindrisk, med en vel markert manke. Kun mindre feil i proporsjonene.
8,5:
- Vakkert helhetsinntrykk. Beina er lange og kroppen lettbygd og sylindrisk.
Hopper bør ikke være overbygde og hingster bør ha høyere manke enn kryss.
Kun mindre feil i proporsjonene.
8,0:
- Vakker hest.
- Gode egenskaper kan veie opp for noen feil.
7,5:
- Middels gode proporsjoner og harmoni.
- Gode egenskaper kan veie opp for noen feil.
7,0:
Se beskrivelse av poeng 6,5 og lavere, men her er feilene mindre alvorlige.
6,5 og lavere:
- Hesten har en lav manke og er derfor overbygd.
- Hesten er tungt bygget; med en dyp brystkasse, en tung kropp (meget rund
eller med flate sider).
- Beina er korte.
- Hesten er kort og stutt, og/eller meget uproporsjonal i lengde, frampart,
midtparti og bakpart.
- Hesten er uproporsjonal i fram- og bakpart (bredde, dybde), og brystkassen
for smal (innsunken).

Beinkvalitet

9,5-10:
- Harde, meget sterke sener og en god separasjon mellom sener og skjelett,
kraftige ledd og smidige, sterke koder. Meget bra profil.
9,0:
- Harde, meget sterke sener og en god separasjon mellom sener og skjelett,
kraftige ledd og nokså gode koder.
8,5:
- Harde, sterke sener, og god separasjon mellom sener og skjelett. Nokså gode
ledd og koder.
- Nokså god separasjon og meget godt utseende.
8,0:
- Nokså god beinkvalitet.
- Meget gode egenskaper kan veie opp for enkelte feil.
7,5:
- Middels god beinkvalitet.
- Gode egenskaper kan veie opp for enkelte feil.
7,0:
Se beskrivelsen for poeng 6,5 og lavere, men her er feilene mindre alvorlige.
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6,5 og lavere:
- Meget hovne sener på fram- og/eller bakbein.
- Meget liten separasjon mellom sener og skjelett på frambeina.
- Svake ledd på bak- og/eller frambeina (hase og kne er spesielt viktige).
- Beina er altfor rette eller krokete.
- Store avvik fra korrekt beinkvalitet.

Beinstilling

9,5-10:
- Ekstremt korrekt: frembeina skal være helt rette med tilstrekkelig bredde
mellom dem og mellom bakbeina. Bakbeina kan være noe utadstilte.
9,0:
- Meget korrekt. Ingen alvorlige feil.
8,5:
- Korrekt beinstilling. Kun små feil, men hasene er rette.
8,0:
- Nokså korrekt beinstilling. Ingen store feil.
7,5:
- Middels god beinstilling. Leddene kan være en anelse feilstilte forutsatt at
hesten ikke overanstrenges, og at det ikke finnes tegn til unormal belastning
på beina.
7,0:
Se beskrivelsen for poeng 6,5 og lavere, men her er feilene mindre alvorlige.
6,5 og lavere:
- Meget feilstilte ledd bak eller framme.
- Meget feilaktig hasevinkel.
- Hesten har meget trange bevegelser framme og/eller bak.
- Meget dårlige fram- og/eller bakbein; utadstilte, hjulbeint, kuhaser.
Ved tildeling av poeng må antallet og graden av feilene tas i betraktning.
Ved bedømming av leddenes kvalitet og beinas korrekthet skal det kontrolleres om
det finnes tegn på skader eller unaturlig belastning på beina.
Når hesten har meget trange bevegelser er det nyttig å bedømme rettheten i
bevegelsene når hesten leies i skritt og trav. Dersom bakbeina er plassert så bredt
at det forstyrrer inntrykket av hesten kan det påvirke poengene for beinstilling.

Høver

9,5-10:
- Meget dype høver med konkav såle, velformede, runde og med tiltalende
utseende, sterke hovvegger og såler, ensfargede og helst mørke. Store
stråler og solide drakter.
9,0:
- Dype, velformede og runde høver, sterke og med god hornkvalitet, gode
stråler og kraftige drakter.
8,5:
- Dype, velformede og sterke høver med kun mindre feil.
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8,0:
7,5:
-

Nokså dype høver, uten større feil.
Middels dype høver, men velformede og sterke.
Middels dype høver, men feil og gode egenskaper kan veie opp for
hverandre.

7,0:
Se beskrivelse for poeng 6,5 og lavere, hen her er feilene mindre alvorlige.
6,5 og lavere:
- Meget grunne høver, flate eller vide med senket såle.
- Meget trange høver.
- Dårlig hornkvalitet (inkludert skadede hovvegger).
- Meget tynt hornlager, knapt noen stråle eller drakter.
Ved tildeling av poeng må antallet og graden av feilene tas i betraktning.

Man og hale

9,5-10:
- Ekstremt lang og tykk man og hale, med mye pannelugg.
9,0:
- Meget god man og hale, tjukke og lange.
8,0-8,5:
- Nokså tjukk man, som lett kan deles i midten, god pannelugg. Ganske god
hale.
7,5:
- Middels tjukkelse og lengde på man og hale.
7,0:
Se beskrivelse for poeng 6,5 og lavere, men her er feilene mindre alvorlige.
6,5 og lavere:
- Meget lite man og hale.
Hensyn bør tas til at hopper normalt har tynnere man og hale enn hingster.

Tølt

9,5-10:
- Jevn firtakt med lange fram- og bakbeinssteg, mye løft og aksjon i
frambeina, bevegelsene er ekstremt smidige og myke. Høyt tempo.
- For poeng 10 kreves minst 9,0 for sakte tølt. For å oppnå 9,5 for tølt kreves
minst 8,5 for sakte tølt.
9,0:
-

Jevn firtakt med lange fram- og bakbeinssteg, høy aksjon, smidige og myke
bevegelser. Meget gode tempoforskjeller.
Jevn firtakt med lange fram- og bakbeinssteg, høy aksjon, myk, gode
tempoforskjeller.
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8,5:
8,0:
7,5:
-

For å oppnå 9,0 for tølt kreves minst 8,0 for sakte tølt.
Jevn firtakt med lange fram- og bakbeinssteg, middels aksjon, men rask.
Jevn firtakt med lange fram- og bakbeinssteg, god aksjon, men kun
middeltempo.
Gode tempoforskjeller, med mye aksjon og lange steg, men med noen
taktfeil.
Korte bakbeinssteg, men frambeinsaksjonen er meget høy og imponerende,
nokså bra takt i sakte tølt, rask.
For å oppnå 8,5 for tølt kreves minst 7,5 for sakte tølt.
Jevn firtakt med gode fram- og bakbeinssteg, aksjon over middels, nokså
godt tempo.
Jevn firtakt med gode fram- og bakbeinssteg, god aksjon, men kun
middelstempo.
Gode tempoforskjeller med høy aksjon og bevegelser, men med taktfeil ved
høyere tempo.
Nokså korte bakbeinssteg, men god aksjon og bevegelse i frambeina, ingen
taktfeil, godt tempo.
Det maksimale poenget om sakte tølt ikke vises.
Det maksimale poenget om kun sakte tølt vises.
For å oppnå 8,0 for tølt kreves minst 7,0 for sakte tølt.
God, jevn firtaktig tølt, men mangler steglengde og eleganse.
God, jevn firtakt, med god steglengde men liten aksjon.
Gode tempoforskjeller med god aksjon og bevegelser, men med mange
taktfeil ved sakte og mellomtempo.
Tølt med korte bakbeinssteg, men god aksjon og bevegelser i frambeina,
nokså godt tempo.

7,0:
-

Tidvis middels god tølt, men ujevnt.
Korte steg, spesielt i bakbeina.
Travaktig, men nokså godt tempo.
Passaktig, men nokså godt tempo og aksjon.
Ujevn takt (ruller) i vanlig tempo.
Jevn firtakt, opp til middeltempo, men gangarten er ikke imponerende (liten
aksjon, korte steg)
6,5 og lavere:
- Tølter ikke (5,0)
- Meget travaktig.
- Meget passaktig.
- Meget svakt tempo.
- Meget uregelmessig, veksler gangarter.
- Ekstremt korte steg eller ujevn takt, ruller.
Det er meget viktig å vise sakte tølt og tydelige tempoforskjeller for å kunne
oppnå de høyere poengene på skalaen. Et poeng gis spesifikt for sakte tølt, og å
vise sakte tølt er nødvendig for å oppnå de høyere poengene (8,5 og høyere) for
tølt.
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Poengene for sakte tølt regnes ikke inn i totalpoengene, men er oppgitt for å gi
ekstra informasjon om bedømmingen. Under oversiktsvisningen må også sakte tølt
vises for å kunne høyne poenget.

Sakte tølt

9,5-10:
- Jevn firtakt med lange fram- og bakbeinssteg, mye løft og frambeinsaksjon,
bevegelsene er ekstremt smidige og myke.
9,0:
- Jevn firtakt med lange fram- og bakbeinssteg, god løft og frambeinsaksjon,
bevegelsene er ekstremt smidige og myke.
8,5:
- Jevn firtakt med lange fram- og bakbeinssteg, god løft og frambeinsaksjon.
- Jevn firtakt, meget god og imponerende frambeinsaksjon, men med korte
bakbeinssteg.
8,0:
- Jevn firtakt med lange fram- og bakbeinssteg, aksjon og bevegelser over
middels.
- Korte bakbeinssteg, men meget stor aksjon og frambeinsbevegelser. Ingen
tydelige taktfeil.
7,5:
- God takt, men ikke spesielt imponerende.
7,0:
- Jevn firtakt, men gangarten er ikke imponerende (for lite aksjon, korte
steg).
6,5 og lavere:
- Meget travaktig.
- Meget passaktig.
- Meget uregelmessig tølt, veksler gangart.
- Ekstremt korte steg eller ujevn takt, ruller.
- Viser ikke sakte tølt (5,0).

Trav

9,5-10:
- Sikker totakt, høye og smidige bevegelser, lange steg og svev. Meget rask.
- For poengene 9,5 eller 10 bør hesten vise tempoforskjeller i trav.
9,0:
- Sikker travtakt, høye og smidige bevegelser, lange steg med svev, rask.
- Veddeløpstrav, eleganse kreves ikke.
8,5:
- Elegant med godt svev, men ikke helt sikker.
- Sikker, lett og smidig, godt tempo og nokså imponerende.
- Sikker, med høye bevegelser og aksjon, godt tempo, men ikke elegant.
- Mulig poeng om holdning og svev er godt, men tempo mangler.
8,0:
- Godt svev og lange steg, tiltalende trav men ikke alltid sikker.
- Sikker, lett og smidig trav, nokså godt tempo, men mangler eleganse.
- Sikker, rask trav, men savner helt eleganse.
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7,5:
- God steglengde, men usikker.
- Løs trav med lite svev, men nokså bra tempo.
- Sikker og ren trav, men med tunge bevegelser og lavt tempo.
7,0:
- Generelt veldig usikker, tidvis godt.
- Sikker trav, men løs og sakte.
6,5:
- Meget løs og usikker trav, ubalansert og uregelmessig.
- Ren trav, men meget korte steg.
5,5-6,0:
- Kun noen få, uttrykksløse travsteg.
5,0:
- Trav ikke vist.
Ved bedømming av trav skal ren, sikker takt etterstrebes for å vurdere de høyere
poengene, samtidig som en helt perfekt totakt ikke nødvendigvis kreves.

Pass

9,5-10:
- Sikker, imponerende pass, god totaktig lateral gange med godt svev og
meget høyt tempo.
9,0:
- Sikker, imponerende pass, god totaktig lateral gange med godt svev. Meget
rask.
- Veddeløpspass, eleganse kreves ikke.
8,5:
- Sikker og elegant pass, god takt, meget rask.
- Sikker og rask pass, men ikke elegant.
- Imponerende og rask pass, men ikke hele strekket vist (90-100 m).
- Imponerende flyvende pass, mindre taktfeil, hele strekket vist (150-180 m).
8,0:
- Sikker og elegant pass, god, ren takt, men kun middeltempo.
- Sikker pass med god steglengde, men ikke elegant.
- Imponerende, rask pass, men ikke lange strekker (70-80 m).
- Elegant pass med lange steg, tidvis noe firtaktig.
7,5:
- Sikker, noenlunde vakker pass, god takt, men mangler tempo.
- Sikker, men lite attraktiv pass, godt tempo.
- Elegant pass, lange steg, men korte strekker (40-60 m).
- Elegant pass, lange steg, men tidvis firtaktig.
7,0:
- Tidvis kraftfull pass, men har brister i sikkerhet og takt.
- Pass med alvorlige taktfeil.
- Sikker pass som mangler tempo og eleganse.
6,5 eller lavere:
- Ingen pass vist (5,0).
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Korte, kraftløse strekker.
Kraftløs pass, selv om hesten viser pass gjennom hele banen.
Gjennomgående taktfeil, mister gangarten, firtaktig eller uregelmessig.

Galopp

9,5-10:
- God takt. Uttrykksfull, hesten bærer seg godt og strekker ut i gode, runde,
kraftfulle bevegelser og godt svev. Meget rask.
- For å oppnå 10 må poeng for sakte galopp være 9,0. For å oppnå 9,5 må
poeng for sakte galopp være 8,5.
9,0:
- God takt. Uttrykksfull, hesten bærer seg godt og strekker ut i gode runde,
kraftfulle bevegelser og godt svev, nokså rask.
- For å oppnå 9,0 må poeng for sakte galopp være 8,0.
8,5:
- Tiltalende galopp, nokså rask.
- Meget rask, med godkjent utseende.
- Meget rask veddeløpsgalopp, eleganse kreves ikke.
- For å oppnå 8,5 må poeng for sakte galopp være 7,5.
8,0:
- Tiltalende galopp, middeltempo.
- Rask galopp, godkjent holdning.
- Det høyeste poenget som kan gis dersom kun sakte galopp vises.
- Det høyeste poenget som kan gis dersom ikke sakte galopp vises.
7,5:
- Middels god galopp, nokså tiltalende, middeltempo.
- Tempo og eleganse kan oppveie for enkelte feil.
7,0:
- Veksler til kryssgalopp, men tidvis god galopp.
- Taktfeil.
- Tung; lite svev eller tempo.
- Godkjent holdning, men langsom.
6,5 eller lavere:
- Kryssgalopp, veksler.
- Bevegelsene virker svært ukoordinerte, meget tung på framparten.
- Meget tung galopp med lite eller ikke noe svev.
- Kun kryssgalopp vist (5,0).
Visning av galopp ved en avlsvisning skal starte med hesten i sakte galopp,
tempoet økes deretter opp til det maksimale hesten kan prestere. Et separat
poeng gis for sakte galopp, og for å kunne oppnå de høyeste poengene (8,5 og
høyere) må sakte galopp vises. Poenget for sakte galopp regnes ikke inn i
totalpoengene, men er oppgitt for å gi ekstra informasjon om bedømmingen.

Sakte galopp

9,5-10:
- Smidig tretakt med godt svev; hesten bærer seg godt, beveger seg uten
anstrengelser og imponerer.
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9,0:
8,5:
8,0:
7,5:
7,0:
-

Ren takt og meget tiltalende galopp; hesten bærer seg godt og har godt
svev.
God holdning og utstråling.
God takt, middels god utstråling.
Godkjent takt, middels godt inntrykk.
God takt, svev og smidighet kan veie opp for feil.
God galopp, men tidvis store taktfeil.
Taktfeil.
Tung; lite svev og energi.

6,5 og lavere:
- Kryssgalopp, veksler.
- Bevegelsene virker meget ukoordinerte, meget framtung.
- Meget tung galopp med lite eller ikke noe svev.
- Kun kryssgalopp vist (5,0).

Vilje og gemytt

9,5-10:
- Hesten skal være meget villig, modig, glad og positiv, ha selvtillit, samt gi
sitt beste med meget lite påvirkning. Hesten er samarbeidsvillig, lydhør og
lett å håndtere.
9,0:
- Meget villig, men lydhør, ikke altfor heit.
- Meget villig, men bare nokså lydhør og lett å håndtere.
- Meget ivrig på å tilfredsstille og samarbeide, men ikke altfor heit.
8,5:
- Meget lydhør, men ikke ekstremt fram.
- Villig og framme, men bare nokså lydhør.
8,0:
- Middels vilje.
- Meget villig og framme, men ikke lett.
7,5:
- Lydhør, men ikke framme.
- Villig, men stresset.
- Passe villig under rytteren, men overfølsom eller ufokusert.
7,0:
- Ikke villig eller framme.
- Viser ulydighet.
- Nervøs.
6,5 og lavere:
- Ulydig.
- Lat og treg.
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Ukontrollerbar (skjener).

Form under rytter

9,5-10:
- Hesten er meget imponerende og elegant å se på, med energiske, attraktive
bevegelser og mye sjarm: Hesten bærer seg godt med hvelvet nakke, til
tøylen med ettergift. Beinbevegelsene er lette, høye og smidige med god
koordinasjon og energi. Frambeinsløftene er høye og hesten er veivinnende
med staselige steg og god halebæring.
9,0:
Hesten er meget vakker under rytter:
- Hesten er til tøylen med ettergift. Bevegelsene er lette, høye, smidige og
gode, koordinerte og veivinnende. Hesten er elegant med vakker
halebæring. Gode og dårlige egenskaper kan veie opp for hverandre når
dette momentet bedømmes, men kravet til god reisning og bæring står alltid
høyt.
8,5:
Hesten er vakker under rytter:
- Hesten er velreist og til tøylen, med lette, energiske bevegelser. Gode og
dårlige egenskaper kan veie opp for hverandre når dette momentet
bedømmes.
8,0:
Hesten ser trivelig ut under rytter:
- Hesten bærer fremparten godt, og har som helhet ingen større feil, som
f.eks. bak eller imot bittet.
- Middels god reisning, men meget gode, energiske bevegelser.
- God reisning, men bevegelsene er av middels god kvalitet.
7,5:
Ingen større feil som ødelegger helhetsinntrykket under rytter:
- Middels god reisning og bevegelser.
7,0:
Se beskrivelsen for poengene 6,5 og lavere, men her er feilene mindre alvorlige.
6,5 og lavere:
- Meget lav beinaksjon.
- Stive og tunge bevegelser.
- Lavreist.
- Hodet altfor høyt, problemer med bitt og munn.
- Meget ustabil hodebæring, forsøker å komme unna bittet.
- Pisker med halen.
Poengene 6,5 eller lavere kan gis dersom ett av de overnevnte feilene er så store
at det påvirker helhetsinntrykket av hesten under rytter. Det er dog mer vanlig at
flere feil spolerer inntrykket. Poenget for form under rytter, i likhet med vilje og
gemytt, baseres på hele ridevisningen.
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Skritt

9,5-10:
- Hesten er løsgjort med mye utstråling, med en jevn takt og smidig kropp.
Hodet bæres middels høyt, og hesten beveger seg veivinnende med lange,
energiske steg, med godt overtramp.
8,5-9,0:
- Gangarten har ren takt, men bevegelsene er ikke så imponerende at de kan
oppnå poengene 9,5-10.
7,5-8,0:
- Skritten har ren takt, men mangler energi og fremadbydning.
6,5-7,0:
- Ujevn takt eller energifattig, mangler overtramp.
5,5-6,0:
- Meget korte, trippete steg, meget laterale bevegelser.
5,0:
- Hesten viser ikke skritt.

7. Regler om avlsvisninger
Funksjonærer og deres arbeidsoppgaver:
• Normalt arbeider tre dommere sammen ved en avlsvisning, og de blir enige
om hvert poeng. Dommerpanelet har en leder, og det er hans eller hennes
plikt å sørge for at bedømmingen går smidig og at beslutninger tas.
• På hver avlsvisning skal det finnes en visningsansvarlig som har ansvar for
bedømmingens gjennomføring sammen med dommerpanelet. Andre oppgaver
på en avlsvisning er måling, registrering, speaker og beslagskontroll. Det er å
foretrekke at den visningsansvarlige tar hånd om måling og beslagskontroll,
og at registratoren også er speaker.
Gjennomføring:
• Først måles hestene, deretter kommer de til bygningsbedømmelse, og
deretter til bedømming av rideegenskaper. Om hesten har vært totalbedømt
tidligere samme år, kan den tidligere bygningsbedømmelsen gjelde om
eieren ønsker det. Etter at alle hester har blitt bedømt holdes en
oversiktsvisning der alle totalbedømte hester kan vises frem.
Baner og fasiliteter:
For bygningsdom
• Måling og bedømming av bygning skal utføres innendørs (i ridehus eller annet
egnet lokale). En markert bane, 20-30 meter lang og 2-3 meter bred, med et
jevnt underlag og gjerde, kreves for at bedømming av bygning, og et fast og
jevnt gulv kreves for måling av hestene.
For rideegenskaper
• Gangartene skal vises på en rett, jevn bane, 250 meter lang og 4-6 meter
bred. Den skal være tydelig markert, og åpen i begge ender.
• Banens underlag skal være likt underlaget på konkurransebaner, som gode
ovalbaner; underlaget må være jevnt og godt komprimert. Banens forhold
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•
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skal opprettholdes under hele avlsvisningen. Trafikk i nærheten av banen
skal ikke forstyrre visningen av hester på banen.
Banen skal være markert før visningens oppstart, og alle fasilitetene skal
kontrolleres av visningspersonal og en representant fra dommerpanelet.
Dommerne skal ha gode arbeidsforhold og klar sikt til banen, omkring 25-40
meter fra banen.
Under bedømming av rideegenskaper er det tillatt å ri opp til 10 strekker
fram og tilbake.
Under oversiktsvisningen er det 2-4 hester på banen, avhengig av banens
størrelse og antall hester på visningen. Her er det tillatt å ri 6 strekker frem
og tilbake.
Dommerne kan høyne poengene på den enkelte egenskaper dersom hesten
forbedrer sin prestasjon.

Markering av banen:
- 250 m: Banens totale lengde; markert med rødt
- 150 m: Strekket der hesten bedømmes; markert med gult
- 100 m: Strekket der skritt, sakte tølt og sakte galopp skal vises; markert
med blått

Om hesten:
• Samtlige hester som vises ved avlsbedømming skal være forberedte, friske
og i god form, i godt hold og velstelte. Det er ikke tillatt å endre hestens
naturlige uttrykk på en kunstig måte. Om hesten skal bedømmes for
rideegenskaper må den være minst 4 år samme kalenderår.
• Samtlige hester som vises ved avlsbedømming må være registrerte i
databasen World Fengur og være identitetsmerket (med fungerende
microchip).
Visningspersonalet er ansvarlige for å lese av microchip og sammenligne den
med hestens registrering.
• Samtlige hester som skal bedømmes må ha DNA-profil registrert i World
Fengur.
• Samtlige hingster som skal bedømmes må ha bekreftet avstamning gjennom
DNA-analyse.
• Måling, kontroll og registrering av testikler skal utføres av vetrinær som er
godkjent av visningsansvarlig. Informasjon om testikkelfeil publiseres i World
Fengur.
• Spattrøntgen på alle hingster f.o.m. 5 års alder skal være godkjent og
publisert i World Fengur. Det er mulig å levere inn spattrøntgen til World
Fengur selv om hesten ikke skal til bedømming.
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Etter ridebedømmingen skal det kontrolleres om hestene har sår, hvilket skal
registreres i World Fengur. Om hesten har fått sår av grad 3 får den ingen
rideegenskapsdom. Om hesten får sår av grad 3 under oversiktsvisningen får
den hverken forhøyet dommen eller eventuelle priser.
Hingster med testikkelfeil (rød T i World Fengur), eller som har spatt (rød S)
får vises på avlsvisninger, men deres resultat behandles som om de var
vallaker.
Helsesjekk skal utføres på alle hester både før og etter bedømming.

Skoing:
• Alle hester som skal vises under rytter må være skodd med fire sko.
Skoingen skal være så godt utført som mulig.
• Hovens lengde skal være naturlig for hesten, og får ikke overstige 8,5 cm om
hesten er lavere enn 137 i mankehøyde. Om hesten er 137 og høyere, men
lavere enn 145 i mankehøyde kan den ha en hovlengde på maks 9,0 cm.
Hester som er 145 og høyere kan ha en hovlengde på maks 9,5 cm. Den
maksimalt tillatte forskjellen i lengde mellom fram- og bakhøver er 1,5 cm.
• Materialet i alle fire skoene må være identisk, og får ikke overstige den
spesifikke vekten for jern. Den maksimale tykkelsen på skoene er 8,0 mm,
og den maksimale bredden er 23,0 mm. Alle fire sko skal være like brede.
Forskjellen i tykkelse på frem- og baksko kan være opp til 2,0 mm. Skoen må
passe hoven.
• Bruk av såle, ringsåle eller noen annen form for kunstig materiale for å
beskytte eller reparere høvene er ikke tillatt.
• Om brodder benyttes, må to standard brodder anvendes i drakten per sko.
Den tillatte maksimale størrelsen på broddene er 15mm*15mm*12mm
(lengde*høyde*bredde).
• Forsterkende sveising er ikke tillatt.
Hestens utstyr:
• Saler: Alle saler og bomløse pads som passer hesten og ikke skader eller
lager ubehag for hesten er tillatte.
• Hodelag/bitt: Hodelag og nesereim skal være riktig tilpasset, korrekt
anspent, og får ikke skade hesten. Alle bitt er tillatt, foruten bittet som
kombinerer tungefrihet og vektstang, der munndelen ikke er delt.
Dommerpanelet kan tillate bruk av bittløst hodelag dersom det ansees som
nødvendig.
• Nesereimer: Med vanlige bitt er det tillatt å bruke engelsk nesereim (med
eller uten lav nesereim), tysk nesereim, meksikansk nesereim og bügelhalter.
Med stangbitt (f.eks. islandsk stangbitt) er det tillatt å bruke engelsk
nesereim uten den lave reimen.
• Pisk: Det er tillatt å bruke pisk, med en maksimal lengde på 120 cm
inklusive snerten.
• Boots/klokker/beinbeskyttelse: Den totale tillatte vekten for boots/klokker
er 120 gram (totalvekt per bein for boots og eventuelt senebeskytter), og de
skal ha mørk farge, svart eller brun. Dersom boots/klokker/senebeskyttere
anvendes under ridebedømmingen, skal samme utstyr brukes under hele
visningen. Dersom en eller flere av dem faller av skal de settes på hesten
igjen før rytteren fullfører visningen.
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Rytter/framviser:
Samme rytter skal presentere hesten under hele bedømmingen. En ny rytter kan
likevel presentere hesten ved oversiktsvisningen. Rytteren skal være edru og vise
en stødig ridning og han/hun skal, på samme måte som hestens eier/trener/
framviser, være ærlig og høflig ovenfor bedømmingen og dens funksjonærer. Hvis
ikke, kan dommerne irettesette personen eller bortvise denne fra visningen.
• Om hesten tester positivt i en dopingtest henvises det til prosedyrer angitt
i FIRO.
• Bruk av godkjent hjelm er obligatorisk.

8. Arbeidsregler ved avlsvisninger
1. Hovbeslagsregler
- Mindre enn 8 strekker ridd når hesten mister sko: Får komme tilbake og
fullføre visningen
- 8 strekker eller fler når hesten mister sko: Får kun komme tilbake til
oversiktsvisningen
- Mister sko under oversiktsvisningen: Får komme tilbake og fullføre de
strekker som gjenstod
2. Regler om ridebedømming
- Mindre enn 6 strekker ridd når visningen avsluttes: Bedømming blir ikke
registrert
- 6 eller flere strekker ridd: Bedømming registreres
- Mer enn et halvt strekke ridd: Regnes som ett strekke
3. Det er tillatt å klippe(barbere) hester før visning, med unntak av ansikt, ører og
bein.
4. For å høyne karakter på tølt/galopp under oversiktsvisningen må det også vises
sakte tølt/galopp.
- For å få høyere poeng enn 8,0 for tølt eller høyere enn 8,5 for galopp må
alle tempo vises på oversiktsvisningen.
5. Om det ikke er mulig å snu hesten innenfor 250 meters markeringene er 8,0
høyeste mulige poeng for vilje. Unntak gan gjøres om hesten kommer i høyt tempo
i pass eller galopp, dersom nedtagningen er myk og uten motstand. For å oppnå de
høyere poengene for vilje skal hesten bremse ned og snu i skritt.
- Dersom hesten forsvinner fra dommernes synsfelt er 7,0 høyeste mulige
poeng for vilje.
6. Eksterne hester får ikke delta på oversiktsvisningen
7. I bygningsbedømmingen er det ikke tillatt med fargede eller fuktige/klissete
høver
8. Gummistrikker i manen er ikke tillatt
9. Bedømming av beinstilling
- Ved bedømming av beinstilling er det slik at om hesten ikke løper rett nok,
eller ikke traver, er høyeste mulige poeng 7,5
10. Om rytter ikke møter med hesten i beslagskontroll etter bedømming registreres
ikke bedømmingen, og rytteren får en advarsel

23

11. Ved bygningsbedømming skal dommerpanelet alltid ha tilgang til eldre
bygningsdommer om disse eksisterer
12. Mating av hester er ikke tillatt under hverken bygnings- eller ridebedømming
13. Prosedyre dersom ulovlig skoing eller utstyr oppdages:
- Første gang under visningen: Offisiell advarsel, hesten blir diskvalifisert fra
visningen og bedømmingen er ugyldig
- Andre gang under visningen: Rytteren og hesten blir diskvalifisert fra
visningen og bedømmingen er ugyldig
14. Prosedyre ved grov ridning:
- Første gang under visningen: Offisiell advarsel
- Andre gang under visningen: Rytteren diskvalifiseres fra visningen, og
hestens bedømming er ugyldig
15. Endringer av hestens utstyr før beslagskontrollen er ikke tillatt
16. For å oppnå 8,5 eller høyere for pass må hesten tydelig vises i galopp før
overgangen til pass. Dommerne skal da også være oppmerksomme på at hesten er i
balanse når den bremser ned.

9. Etiske retningslinjer for personal ved avlsvisninger
Nedenstående prosesser beskriver ansvarsfordeling, oppgaver og forhold mellom
funksjonærer og deltagere ved avlsvisninger. Kriteriene regulerer også
kvalifiseringen av dommere med hensyn til mulige interessekonflikter. Målet for
reglementet er å kvalitetssikre avlsvisninger i et profesjonelt og avlsfremmende
perspektiv.
Protokollen angir den faktiske informasjonen og kan ikke anvendes for å
ugyldiggjøre en bedømming som er fastsatt av et dommerpanel. Hesteeieren har
alltid muligheten til å få en vurdering av hesten ved en annen avlsbedømming.
Prosessen for klager og disiplinære overtredelser, samt eventuelle
straffeutmålinger, forklares i reglene.
Regler for funksjonærer ved avlsvisninger
• Funksjonærer skal følge prinsippet om at oppdraget skal utføres med ansvar
og respekt. Det skal kjennetegnes av profesjonalisme og sikre at alle
deltagere behandles likt, og at samarbeidet mellom funksjonærer, eiere og
ryttere styrkes.
• Anleggets eiere der bedømmingen forgår skal ikke tilhøre bedømmingens
organisasjon (dommere, visningsansvarlig, målepersonell, registrator eller
speaker) eller lønnet personell.
• Funksjonærer skal strebe etter å øke sin profesjonelle ekspertise.
• Funksjonærer plikter seg å følge de lover og regler som omfatter
avlsbedømminger.
• Avlsdommere får ikke utføre bedømmingsoppdrag dersom det finnes en
direkte økonomisk forbindelse med hesteavl, hestesalg eller hingstehold.
Ved tvilstilfeller avgjøres dette av FEIFs avlsdommerkomité.
Avlsdommeren skal avstå fra bedømming når:
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Dommeren er deltager, har vært eier eller er den nåværende eieren av
hesten eller hestens foreldre.
Dommeren er avler av hesten eller foreldrene.
Dommeren har trent hesten.
Om avleren, rytteren eller eieren er i et forhold med eller i nær slekt med
dommeren (ektemake/samboer, barn barnebarn, mor eller far, søsken eller
søskenbarn).
Dommeren og rytteren har økonomiske forbindelser med hverandre
vedrørende trening under inneværende år.
Dommeren har mottatt gaver eller fordeler fra hestens eiere eller avlere,
hvilket kan stille spørsmål ved dommerens troverdighet.
Dommeren har et ansettelsesforhold eller økonomisk avhengighet til hestens
eier, rytter eller avler.

Bedømmingsarbeide
• Oppdraget skal utføres fordomsfritt.
• Forhold, oppførsel og framtredende skal være representativt, høflig, ydmykt
og nøytralt.
• Alt personal ved avlsvisningen skal være fullt konsentrerte og nykter under
hele den tiden bedømmingen pågår.
Hoveddommerens ansvar
• Hoveddommeren har ansvar for gjennomføringen av bedømmingsarbeidet
for den aktuelle avlsbedømmingen.
• Hoveddommeren, sammen med visningslederen, har ansvaret for at baner,
fasiliteter, målinger og helseundersøkelser holder de foreskrevne
kvalitetene og kravene.
• Hoveddommeren skal sikre at gjeldende reglementer ved lov og FIZO følges.
• Hoveddommeren har ansvar for at bedømmingsarbeidet utføres effektivt og
rettidig, og at resultatene oppnås.
• Hoveddommeren skal meddele den nasjonale avlslederen ved avvik i
bedømmingsarbeidet i forhold til de aktuelle gjeldende oppførselsregler ved
avlsvisninger.
Prosedyre for disiplinære overtredelser/klager
• Nivå 1: Nasjonal avlsleder. Nivå 2: NIHFs avlsutvalg. Nivå 3: FEIF
avlsdommerkomité. Nivå baseres på overtredelsens eller klagens omfang
eller alvorsgrad.
• Den nasjonale avlslederen kan varsle dommeren eller skille denne fra
oppdraget under en kortere eller lengre periode, dersom reglene ikke følges.
• Den nasjonale avlslederen er ikke egnet til å håndtere disiplinære
overtredelser/klager på et høyere ankeområde dersom denne har deltatt i
prosessen på et lavere administrativt nivå.
• Den nasjonale avlslederen er ikke egnet til å håndtere spørsmål, om noen,
dersom det foreligger forhold som kan påvirke behandlingen av saken.
Regler for ryttere, handlere og/eller eiere:
• Rytteren skal vise hestevennlig og korrekt ridning.
• Ryttere, handlere og/eller eiere skal opptre høflig og ydmykt.
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Ved overtredelser av disse reglene kan dommerpanelet gi irettesettelser til ryttere
og/eller eiere og avvise dem fra avlsvurderingen.

10.Avlsvisninger i Norge i 2019
•
•
•
•
•
•

Momarken 4. - 5. Mai
Seljord 5. - 6. Juni
Tresfjord 14. - 16. Juni
Nord Norge 31. Juni - 1. Juli
NM Biri 1. - 3. Juli
Kongsvinger 7. - 8. September

Informasjon om avlsutstillinger i Norge vil legger ut på NIHF sine nettsider, samt i
bladet Islandshestforum. Påmelding vil normalt skje gjennom Sporti.no.
Avlsvisninger i Danmark 2019
• Herning 2. - 5. Mai
• Herning 20. - 23. Juni
• FEIF Kåring 25. - 28. Juli
Avlsvisninger i Sverige 2019
• Margretehof 28. - 30. Mai
• Romme 30. Mai - 2. Juni
• Wången 14. - 15. Juni
• Axevalla 26. - 30. Juni
• Romme 29. August – 1. September
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11.Uttakskriterier for avlshester til VM
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Det kan sendes maks 6 hester til VM.
Det tas ut en hingst og en hoppe i hver årsklasse, så lenge det er kvalifiserte
hester i klassen.
Klassene er 5 år, 6 år, 7 år og eldre.
Avlsutvalget bestemmer en nedre grense for kvalifisering for hester som skal
tas ut til laget.
Så lenge det er kvalifiserte hester i alle klasser, skal disse sendes uavhengig
av resultat i andre klasser. Hvis det ikke er kvalifiserte hester i en klasse, vil
den høyst bedømte uansett aldersklasse og kjønn få plassen. Grense for
kvalifisering må være oppnådd for disse også.
Eks: Ingen kvalifisert hoppe i 5 års-klassen. Den høyest bedømte hesten som
ikke fikk plass på laget, uansett alder og kjønn får den ledige plassen.
Hvis to hester har identisk dom med tre desimaler, vil den med høyeste BLUP
få plassen.
Kvalifiserende resultat må være oppnådd på utstilling i det aktuelle VM-år.
Siste frist for oppnåelse av kvalifiserende resultat er før NM.
Hester skal være norskavlet for å representere Norge, men kan ha oppnådd
kvalifiserende resultat i utlandet.

12.Årets Avler
Hvert år deler Avlsutvalget ut en utmerkelse til årets avler.
Dette er for å fremme avlsarbeidet med islandshest i Norge og for å
oppmuntre avlere til å komme med sine hester til visning i Norge.
•
•
•

•

•
•

Beregning av poeng gjøres ut fra hester som oppnår minst 7,50 i poengsum.
Poengene for årets avler regnes ut ved å summere poengene for alle viste
hester fra samme avler i løpet av året som oppnår minst 7,50 i poengsum.
Beregningen gjøres slik:
- Poengene til de tre beste hestene som er vist legges sammen og deles
på tre.
- Hvis rytteren viser flere hester over 7,50, legges det til 0,1 pr. hest på
oppnådd totalsum.
- Til slutt legges Blup/100 til oppnådd totalsum.
Alderskorrigering:
4 år + 0,30 på oppnådd poengsum
5 år + 0,15 på oppnådd poengsum
6 år + 0,05 på oppnådd poengsum
Kun full bedømte hester er med I beregningen.
Hestene må være registrert i WF med samme avler/avlere.
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•
•

Minst en av hestene må være avlet I Norge.
Hester som er bedømt i Norge og utlandet samme år, er med i beregningen.

13.Årets Avlsrytter
Hvert år deler Avlsutvalget ut en utmerkelse til årets avlsrytter.
Dette er for å fremme avlsarbeidet med islandshest i Norge og for å
oppmuntre avlere og avlsryttere til å forbedre den norske avlen.
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Beregning av poeng gjøres ut fra hester som oppnår minst 7,50 i totalpoeng.
Poengene for årets avlsrytter regnes ut ved å summere poengene for alle
viste hester av samme rytter I løper av året.
Beregningen gjøres slik:
- Poengene til de tre beste hestene som er vist legges sammen og deles
på tre.
- Hvis rytteren viser flere hester over 7,50, legges det til 0,1 pr. hest på
oppnådd poengsum.
Alderskorrigering:
4 år + 0,30 på oppnådd poengsum
5 år + 0,15 på oppnådd poengsum
6 år + 0,05 på oppnådd poengsum
Avlsrytteren skal være bosatt i Norge.
Kun full bedømte hester er med I beregningen.
Hester som er vist i Norge og utlandet samme år, er med i beregningen.
Minst en hest må være vist I Norge.
Hvis rytteren har vist en hest som har pådratt seg skade nivå 3, blir rytteren
ikke med I nominasjonen. (Nivå 3 FEIF regler for ”injuri check”)
Om rytteren ikke har fulgt regler som gjelder for ryttere og visning, kan ikke
rytteren nomineres
Avlsutvalget bruker dommerpanelet som sakkyndige til å vurdere om en
eksakt skade eller overtredelse av regler anses som en uheldig engangs
hendelse eller ikke. Avlsutvalget kan etter råd fra dommerpanelet, vurdere
rytteren til nominasjonen allikevel.
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14.

Årets Norskfødte Hingst/Hoppe

Høyest fullbedømte Norskfødte Hingst/Hoppe vist på avlsvisning i Norge og i
utlandet det aktuelle året.
Poengsum justeres for alder:
4 år gammel hest +0,30 på oppnådd poengsum
5 år gammel hest +0,15 på oppnådd poengsum
6 år gammel hest +0,05 på oppnådd poengsum
Ved lik poengsum, velges den med høyest Blup.

15.

Årets Hingst/Hoppe

Norskeid (current location = NO) Hingst/Hoppe vist på Avlsvisninge det aktuelle året
og som også har resultat fra Sportkonkurranser registrert i WF fra samme år.
Poengsum oppnådd i Avl, justeres for alder:
5 år gammel hest +0,15 på oppnådd poengsum
6 år gammel hest +0,05 på oppnådd poengsum
Høyeste registrerte enkeltresultat i Sport legges til grunn.
Til sist legges Blup/100 til totalsummen.
Eksempel:
6 år gammel hest med 8,37 som beste avlsresultat og 7,30 i V1 som beste
sportresultat. Blup 118.
Avl
8,37
Aldersjust. 0,05
Sport
7,30
Blup
1,18
Sum
16,90
Ved lik poengsum, velges den med høyest Blup.
Oppdatert Blup i oktober legges til grunn.

16.Huskeliste for avlsutstilling
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaksinasjon i henhold til gjeldende regler.
Sørge for at hesten har hestepass og er microchip-merket.
Sørge for at hesten er skodd i henhold til reglene.
Er hingsten over 5 år, må den ha registrert resultat fra spattrøntgen før
utstillingen. Resultatet må være registrert i Worldfengur før utstillingen
starter.
Alle hester må være registrert i Worldfengur med DNA profil.
Er det en hingst, må den ha bevis for sitt opphav (DNA). Resultatet må være
registrert i Worldfengur før utstillingen starter.
Husk å melde på i tide. Gebyr ved for sen påmelding. Ingen refusjon etter at
fristen er ute.
Hingster, hopper og vallaker kan vises, samt hester med avkom.
Avlsplanen som er revidert 2014 er gjeldende.
Regler ligger under www.feif.org, FIZO.
Påmelding skjer via Sporti.no.
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Kontaktinfo NIHF Avl:
Stambok:

Kontaktinfo NIHF

Leder:
Stine Nekstad Jensen
avl@nihf.no
Tlf.: 970 79 898

Stambokfører:
Nils-Ole Gilde
stambok@nihf.no
Tlf.: 35945000

Utvalgsmedlemmer:
Morten Sæterhaug
nz.jakt@gmail.com
Tlf.: 924 62 635
Thomas Larsen
janzen2k@hotmail.com
Tlf.: 971 19 894
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