Utdanning for unghest i sprang

Visjon
Norge skal ha kompetanse til å utdanne og produsere egne unghester for å delta og ta medalje i
mesterskap.
Mål
Gjennom trening og kompetanse løft vil NRYF hjelpe til med å utvikle hest og rytter til et stabilt nivå
nasjonalt og internasjonalt i sine års klasser.
De ekvipasjer som deltar eller har som mål å kvalifisere seg til Breeders skal ri internasjonale klasser
og Unghest VM.
Delmål
NRYF ønsker å gjennomføre unghest samlinger for å øke kompetanse og rideferdigheter til
ekvipasjene.
NRYF ønsker å få en oversikt i hvor mange unghester som er i utdanning og i sporten rundt i
rytterkretsene. Vi registrerer en stadig vekst med unghester i forbindelse med vår stevne aktivitet
og mener denne satsningen kan være til nytte for sporten. Intensjonen er å arrangere 2-4 samlinger i
løpet av året. To samlinger på våren/ sommer hvor man kan trene på utebaner, hoppe vann og de
utfordringene man møter der, samt en på høsten for å forberede innendørssesongen.
Resultat
NRYF ønsker å finne talentfulle hester.
Ønsker å utvikle kontakt mellom sport og avl.
Mulighet å beholde gode hester i Norge samt til gode ryttere.
Finne en godtgjørelse eller en sportslig støtte til talentfulle ekvipasjer.
Banebygging for unghest
Banen bør inneholde normale avstander mellom hindrene så runden kan ris i en jevn rytme.
Hinder fra 110cm og høyere bør inneholde grind, mur, fyll så unghestene tidlig venner seg til ulike
hindertyper man møter på internasjonalt nivå.
Vanngrav må brukes oftere uten for stor vanskelighets grad, men den må være innbydende.

1

Utdanning for unghest i sprang

Utviklingstrappen for unghesten kortsiktig, langsiktig og mesterskapshesten
4års
4 års audition rundt i kretsene i Norge for unghest.
Unghestene blir kartlagt og man følger de beste i utviklingstrappen.
Jobbe med å skaffe en sponsor hvor man kan gi 25 000 til den beste unghest som støtte til utdanning.
5års
Kortsiktig mål: hoppe 110 klasser med dobbel null resultat (274.5.3.=238.2.2)
Langsiktig mål: Hoppe to dobbel null runder i 1.20m.
5 års klasser og /eller 4 nullrunder i 1.20 klasser.
Deltagelse i Breeders og NM med bra resultater.

Måten hesten utfører banen
Ønsker at hesten hopper med et løst og elastisk sprang med evner til og korte og for lenge galopp
spranget ut i banen.
Hesten skal klare oppmålte avstander enkelt og hoppe med tillit uten for mye press.
Man kan akseptere at hesten er litt spooky.
Sprangteknikken skal/bør være lik gjennom hele banen med oxer og rekker hoppet o samme stil/
teknikk.
Vanngrav og vann hinder ønsker man at de hopper med tillit og uten for mye press. Hesten skal
forlate banen med like mye tillit som når den kom inn.
6års
Kortsiktig mål: hoppe 120cm klasser med dobbel null resultat ( 274.5.3. – 238.2.2)
Langsiktig mål: Hoppe to null runder i internasjonale 6 års klasser og / eller 4 null runder i 1.30cm
nasjonale.
Deltagere i Breeders og NM med bra resultat.

7års
kortsiktig mål:
Hoppe 130 klasser med dobbel null resultat.
Langsiktig mål: Hoppe to dobbel null runder i internasjonal 7 års klasser og 3 dobbel null i
1.35/140cm klaser.
Deltagelse i Breeders og NM med bra resultat.
Måten hesten utførere banen
Ønsker er det samme som ventet av hesten under 5 års bare hesten er mindre spooky og klarer
klassene uten for mye press. ( hesten er mer mellom hjelperne/ mer skolert under rytteren)
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8års
langsiktig mål:
Hesten skal være stabil i 1.40 klasser og bruke sesongen på å stabilisere seg i 1.50 klasser nasjonalt
og internasjonalt.
Mesterskapshesten:
Hoppe 140 klasser med dobbel null nasjonalt og internasjonalt. Hesten skal klare å prestere med
knappere maksimal tid og klare omhopping på tid.
Bør debutere internasjonal GP minimum CSI 4* på sen høsten

9 års
langsiktig mål:
Hoppe med tillit 145cm dobbel null runder nasjonalt og internasjonalt CSI2* Grand Prix.
Mesterskapshesten:
Hoppe med tillit 1.50 klasser dobbel null på CSI4* også CSIO ,GP/WC- 160,påbegynnes denne
sesongen.

10 års
langsiktig mål:
Hoppe 150cm klasser med stabile resultater nasjonalt og internasjonalt CSI 3* Grand Prix.
Mesterskapshesten:
Stabilisere segl GP/WC CSI 5*, CSIO 5*, debutere i mesterskap

11 års
langsiktig mål:
Mesterskapshesten:
Medalje i mesterskap, EM, VM, OL
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