REGLEMENT FOR SKEIDDE NASJONALE HESTENES SPORT
Formål
Skeid er en konkurranseform for de tre nasjonale hesterasene, dølahest, fjordhest og
nordlandshest/lyngshest, og er utviklet for at disse rasene skal få vise seg fram fra sin beste side. Skeid
er et resultat av anbefalingene i Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene om at sport, avl og
markedsføring må henge sammen. Skeid viser til gamle hestetradisjoner og aktiviteten er av
raseorganisasjonene med støtte fra de nasjonale hestesentrene.
Skeid viser de nasjonale hesterasene sitt kalde hode og varme hjerte gjennom gode bruksegenskaper
og samarbeidsvilje. Å konkurrere i Skeid skal være et mål i seg selv, og hester som trenes til å bli gode
i Skeid, vil naturlig få frem egenskaper som også er viktige for bruk i for eksempel tjenesteytende
virksomhet (helse, turisme etc.). Skeid vil derfor på flere måter også ha en samfunnsmessig rolle. På
sikt vil Skeid bli en viktig arena for innsamling av informasjon om dyr som kan velges ut til avl. Gjennom
gjentatte deltakelser på Skeid over tid, vil vi ha ganske sikker informasjon om egenskapene som er
viktig for utvelgelse av avlsdyr.
Løypa skal ha naturlige hindringer og tekniske øvelser, og gi både utfordringer og mestringsfølelse,
men være enkel å arrangere og tilpasset terrenget. Vi ønsker at disse øvelsene skal øke deltakernes
kunnskap om ridning/kjøring og trening av hest, og vi ønsker at hestene skal bli godt trent slik at de
også kan brukes til mangfoldige formål utenfor Skeid. Sikker og trygg håndtering av hest er en
forutsetning for å delta. Glede ved allsidig bruk av hesten er et mål.
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Generelle bestemmelser
Arrangører:
Skeid-logoen og intensjonen med Skeid er patentert, for å kunne arrangere Skeid må reglement og
dømmeskjema følges i den form disse er vedtatt av landslag for rasene; Landslaget for Dølahest,
Norges Fjordhestlag og Landslaget for nordlandshest/lyngshest.
Skeid kan arrangeres av de tre raseorganisasjonene og deres lokallag. Skeid kan arrangeres på
lokallagsnivå (Lagsskeid) eller nasjonalt nivå (Landsskeid).
Vi oppfordrer lokallagene som ønsker å arrangere til å ta kontakt med landslagene i god tid for å tildelt
premiesett. Veiledning til dommere/arrangører ligger på hesteskeid.no.
Deltaker:
I de lette klassene kan alle delta. For å være med i vanskelige klasser må en være medlem i et lokallag
tilknyttet en av raseorganisasjonene.
Aldersgrenser:
Feilfri runde rideklasse har ingen aldersgrense. Lett og vanskelig rideklasse åpne for ryttere det året de
fyller 12 år. Kjøreklassene er åpne for kusker fra og med det året de fyller 12 år. Leie- og
tømmekjøringsklassene er åpne for deltakere fra og med det året de fyller 10 år. Arrangør kan gi
dispensasjon for yngre deltakere i alle klasser. Barn under 12 år skal ikke rangeres.
Hest:
Hesten skal være av en de nasjonale rasene; dølahest, fjordhest, eller nordlandshest/lyngshest. Hesten
skal være registrert i rasens register. I feilfri og lette rideklasser skal hesten være minst fire år, i
vanskelige klasser minst fem år. I feilfri og lette kjøreklasser skal hesten være minst tre år, i vanskelige
klasser minst fire år. I leieklasser er det ingen nedre aldersgrense for hesten. I tømmekjøringsklasser
må hesten være minst ett år.
Ekvipasjer og utstyr:
Hesten skal være ren og skodd, eller med velpleide høver. Alt utstyr skal være i god stand og korrekt
tilpasset. Hesten skal ha hodelag med tøyler og sal/sele av valgfri type, unntak er leieklasser hvor
hopper og vallaker to år og yngre kan leies i grime og leietau. Hingster ett år og eldre skal alltid leies i
hodelag. Alle typer bitt er tillatt, men stangbitt skal ha hakekjede og nesereim.
I lett klasse kan det kjøres med to- eller firehjuls vogn. Noen arrangementer kan kreve firehjulsvogn i
vanskelig klasse av hensyn til bedømming av tekniske øvelser. Arrangør kan tilby lån av vogn.
Rytteren/kusken skal ha på seg rent og hensiktsmessig tøy, samt sko med hel. Det skal benyttes hjelm
i alle klasser, inkludert leie-, kjøre- og tømmekjøringsklassene. Sikkerhetsvest er påbudt til og med det
året man fyller 18 år. Kusker i Feilfri runde må ha hjelpekusk og kjøre med dobbelt sett tømmer.
Medhjelper i kjøring skal være fylt 18 år.
Ekvipasjen plikter å gå gjennom sikkerhetskontroll før de får stille til start, hvor både hest, utstyr og
rytter/kusk vurderes. Ansvarlig for sikkerhetskontroll skal gå over hesten og se etter synlige skader.
Hesten skal ikke gis adgang til å stille til start dersom den har skader som er/kan være av
dyrevelferdsmessig betydning.
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Under sikkerhetskontrollen skal leier/rytter/kusk eller medhjelper løfte et frambein for å vise at
hestens ben kan løftes. Dommeren skal foreta en visuell inspeksjon av alle fire ben. Hestens
håndterbarhet i sikkerhetskontrollen skal vurderes av sikkerhetsansvarlig etter gjennomgått kontroll.
Hvis hesten av dommer anses å være en fare for sikkerheten kan den bortvises fra arrangementet.
Arrangør plikter å fylle ut skjemaet «Sikkerhetskontroll av startende ekvipasjer», som skal legges ved
bedømmingsskjemaet til den enkelte ekvipasje. Håndterbarhet ved sikkerhetskontroll skal alltid fylles
ut, også hvis hesten bortvises.
Forsikring:
Deltakelse skjer på eget ansvar. Det oppfordres til å sørge for at en har god forsikring på seg selv og
hest.
Utestengning:
Utestengning av konkurransen kan skje ved adferd som kan utsette folk eller dyr for fare, eller
usportslig oppførsel. Dommer har mulighet til å utestenge en ekvipasje.

Kvalifisering og påmelding
Ved lokale arrangement kreves ingen kvalifisering. Ved nasjonale stevner vil det etter hvert kreves
kvalifisering på lokalt nivå.
Påmelding foregår til lokal arrangør, og kontaktinformasjon må oppgis i invitasjonen. Det oppfordres
til å holde startkontingenten lav, især for yngste deltakerne slik at alle har mulighet til å delta. Makspris
er kr 100,- for feilfri runde og lett klasse, og 200,- for vanskelig klasse.

Klasser
Det er klasser i leiing, tømmekjøring, ridning og kjøring, med ulike vanskelighetsgrader. Arrangør kan
også foreta ytterligere inndeling dersom det er hensiktsmessig.
Arrangøren oppfordres til å sette opp klasser på ulike nivå, men kan slå sammen klasser ved behov.
Feilfri runde (FR)
 Skal inneholde minst én øvelse fra hver av fargekategoriene. I gul kategori unntas kravet om
øvelse i bratt terreng.
 Feilfri runde er introduksjonsklassen, med de letteste øvelsene, og kan gjennomføres av alle.
 Gir alltid sløyfe, kan gjennomføres med eller uten hjelper, gangart skritt og/eller trav.
 Det settes ikke poeng på øvelsene i denne klassen, men deltakerne får kommentar på
bedømmelsesskjemaet for hver av øvelsene.
Lett klasse (LK)
 Skal inneholde minst to øvelser fra hver fargekategori.
 Ingen tidtaking, men det settes poeng på øvelsene.
 I LK vinner den med høyest poengsum totalt, er ekvipasjene like på poeng skilles de på poeng
for ridning og dersom de fortsatt er like på poeng deler de plassering.
 Galopp er ikke tillatt gangart i LK kjøring
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Vanskelig klasse (VK)
 Skal inneholde minst tre øvelser fra hver fargekategori.
 I VK vinner den med lavest tid sammenlagt (anvendt tid + straffesekunder)
Fargekategorier
Oransje kategori: Øvelser med bevegelige objekter/hindring. F.eks. plaststrimler, flagg etc.
Blå kategori: Øvelser med ikke-bevegelige objekter/hindring. F.eks. bru, søplekasser etc.
Gul kategori: Øvelser med ukjent underlag. F.eks. løs grus, vann, presenning. Her må minst én øvelse
inkludere forsering av bratt terreng.
Rosa kategori: Øvelser som er teknisk krevende (f.eks. passering mellom trange kjegler, rygging etc.)

Bedømming og dommere
Konkurransen dømmes av én hoveddommer. Foreløpig har vi ikke noen formelle kompetansekrav eller
godkjenningsordning for dommerne, men arrangøren må være trygg på at dommeren(e) er vant til å
vurdere/bedømme hvordan hester oppfører seg og presterer. Vi anbefaler at dommerne er
bruksprøvedommere/godkjent gjennom NRYF-systemet/har lang erfaring med hest og ikke minst har
tillit i miljøet. På lokalt nivå må dommeren minimum ha gjennomgått opplæring, mens det på nasjonalt
nivå vil bli en godkjenningsordning av dommere slik at registreringene skal kunne brukes i
avlssystemet.
Der hoveddommer ikke har full oversikt over alle elementene eller det av andre årsaker er mulig, eller
hensiktsmessig kan det benyttes en hjelpedommer på enkeltelement som setter poeng på dette
elementet og deretter formidler videre til hoveddommer.
Hver øvelse registreres på lineært dømmeskjema og bedømmes i tillegg på skala fra 1-10, hvor 10 er
beste karakter. Det gis i tillegg en generell karakter på rytter/kuskens håndtering av hesten og bruk av
hjelpere. I «Feilfri runde» skal det kun settes veiledende kommentarer, ikke poeng, på alle øvelsene.
Forsøk på gjennomføring defineres som at hele ekvipasjen har passert inngangsmarkeringen til
øvelsen. Der dette ikke er tydelig markert, eller virker urimelig faller vurderingen på hoveddommer,
eventuelt i samarbeid med hjelpedommer på momentet. Hvis medhjelper blir brukt i de lavere
klassene vurderer dommeren innvirkningen og justerer karakteren deretter.
I vanskelig klasse (VK) er det tidsbedømming, det vil si at vinneren er den med lavest oppnådd tid
inkludert straffesekunder. VK bedømmes med samme skala fra 1-10, men når poengene summeres
opp legger de poengene som IKKE er oppnådd ganget med koeffisienten 4 (kan varieres avhengig av
hvor “rask” banen er) til totaltiden i form av straffesekunder. For eksempel: om maks oppnåelig
poengsum er 130 poeng og ekvipasjen har fått 102 poeng legges 28*4= 112 sekunder til tiden
ekvipasjen har brukt på banen. Vinneren er den med lavest tid sammenlagt (anvendt tid +
straffesekunder). Er det likevel ekvipasjer som stiller likt, skal de skilles på poeng for ridning/kjøring.
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Premiering
Det premieres nummer 1-3 i klassen. Alle under 12 år skal minimum premieres med en deltakersløyfe
eller tilsvarende. Premiesett vil på sikt bli kostet av raseorganisasjonene. Eventuelle gavepremier må
arrangørene selv stå for. I tillegg kan lokale arrangører selvfølgelig premiere flere ekvipasjer.

Øvelser
Løypa består av øvelser og transportetapper, og blir lagt opp av arrangøren. Det oppfordres til bruk av
terrenget, og øvelsene bør være av forskjellige vanskelighetsgrad. Det bør legges opp til temposkifter
underveis, og som gjør at hesten for eksempel kan vise om den klarer å gå fra hurtig tempo-øvelse til
en teknisk krevende øvelse. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom en transportetappe i raskt tempo
(tilpasset nivå) i forkant av en øvelse i rosa kategori. Sympatisk ridning med en myk hånd og riktig bruk
av hjelpere belønnes. Målet er en hest som viser naturlig gode bevegelser og godt samarbeid med sin
rytter/kusk.
Forslag til øvelser (det vil etter hvert legges ut idébank i form av øvelser (med utførlige beskrivelser),
bilder og videoer på hesteskeid.no):
Oransje kategori

Blå kategori

Gul kategori

Rosa kategori

- bevegelige hinder/objekter

- ikke-bevegelige hinder

- ukjent underlag

- teknisk krevende

1. Hengende
plaststrimler
2. Flagg

1. Over bru

1. Gjennom vann

2. Over grøft

3. Ukjent og plutselig
lyd rett før/under
passering
4. Plastposer som er
hengt opp
5. Ballonger

3. Over
tømmerstokk(er)

2. Opp bratt bakke,
løst underlag
3. Ned bratt bakke,
løst underlag

4. Under bru

4. Forsere kumlokk

5. Gå opp på/over
palle e.l. (NB!
Mellomrom mellom
planker)
6. Under oppspent
presenning
7. Gå opp/ned trapp

5. Krysse utlagt
presenning

1. Passasje formet
som dobbel-U
2. Slalom/serpentiner
(trær, kjegler el lign)
3. Bommer (kan legges
i firkant, vifteform el
lign)
4. Rygge (rett eller i
vinkel)
5. Holdt innenfor lite,
avgrenset område i
f.eks. 10 sek

6. Paraply som åpnes
7. Åpne en grind
(gjerne tau med løkke
mellom to stolper)

6. Krysse over utlagte
bildekk
7. Gå over bobleplast
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6. Flytte gjenstand
(eks flagg, kjettinger)
7. «Mikado»-hinder

