DELTAKELSE UNGHEST-VM 2018
Generell informasjon
World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) arrangerer «World Breeding Championships for Young
Horses» (Unghest-VM) i de internasjonale grenene sprang, dressur og feltritt hvert år i samarbeid med FEI.
Arrangementene foregår i tre ulike land:
• Spranghestene konkurrerer i Zangersheide i Belgia
• Dressurhestene i Ermelo i Nederland
• Feltrittshestene i Le Lion d’Angers i Frankrike
Intensjonen er at det skal konkurreres på hester oppdrettet i de respektive land slik at avlsforbundet kan
vise frem det beste fra egen avl. Antall plasser til mesterskapet blir tildelt ut fra størrelse på avlsorganisasjonene i landet.
Unghest-VM (UVM) er således et avlschampionat - en konkurranse stambøker imellom - der Norsk
Varmblod (NV) og Dansk Varmblod Norge (DVN) disponerer plasser gjennom sine medlemskap i WBFSH.
Plassene tildeles primært hester som er førstegangsregistrert i NV og DVN. Dersom det er restplasser, kan
andre hester fra øvrige avlsforbund søke om uttak.
Det utstedes wildcard i hver disiplin i tråd med schedulen fra arrangør.
Deltakende hester representerer de norske stambøker og Norge, og skal benytte tildelt sjabrak og
profilartikler under mesterskapet.
Uttaket for de ulike grener gjøres av et utvalg oppnevnt av de respektive stambøker i samarbeid med Norges
Rytterforbund (NRYF).
•

Krav til registrering:
Hesten skal være førstegangsregistrert i NV eller DVN og registrert i NRYF.
Hester fra annen WBFSH stambok som ønsker uttak, må være tilleggsregistrert i norsk stambok.
Rytter må ha løst rytterlisens i NRYF og eier være medlem i NV eller DVN.

•

Påmelding:
Utøver må melde interesse til sportskoordinator i NRYF innen gitt dato for den respektive gren.

•

Kvalifiseringskrav og uttak:
De aktuelle ekvipasjer skal ha resultater og delta på kvalifiserende stevner nærmere fastsatt for den
respektive gren. Deltakelse på stevne i utlandet skal forhåndsgodkjennes av NV/DVN for å være
tellende. Deltaker er selv ansvarlig for dokumentasjon av stevneresultat.
Unntak fra alminnelig uttaksprosedyre kan vurderes i særskilte tilfelle. For øvrig gjelder de til
enhver tid gjeldende kriterier fastsatt av arrangør.

•

Økonomi:
Ekvipasjene meldes gjennom NRYF, men alle utgifter til kvalifisering og deltakelse dekkes av den
enkelte rytter/eier.

