
 
 

 DELTAKELSE UNGHEST-VM 2022   

  
 

 

Kriterier for uttak til Unghest-VM sprang 2022  
 
Unghest-VM i sprang avholdes 23. - 26. september i Zangersheide, Belgia.  
Unghest-VM (UVM) er således et avlschampionat for 5, 6 og 7 års - 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 forutsatt at øvrige kriterier er oppfylt. 

 
Det kan søkes om Wild Card for hester fra annen stambok som ris av norsk rytter.   

 
Ønsker du å bli vurdert er frist for å melde interesse 1. juli til Norges Rytterforbund epost 
siri.evjen@rytter.no   med kopi til Norsk Varmblod (NV): post@norskvarmblod.no og Dansk 
Varmblod Norge (DVN): ojj@jjhorses.no 
 
Alle interesserte må sendes med informasjon om hesten og vedlegge resultater som er 
oppnådd. Resultater som er oppnådd etter fristen kan også sendes inn, da med siste frist 
19.august. Ryttere i utlandet skal også sende video av sine hester sammen med sine resultater.   
 
Kvalifiseringskrav: 5 års skal ha gjennomført to dobbel null runder i 1.20m i internasjonal 5 års 
klasser og /eller 4 nullrunder i nasjonal 1.20 klasser. 6 års skal ha gjennomført to null runder i 
internasjonale 6 års klasser i 1.30m og / eller 4 null runder i 1.30cm nasjonale. 7 års skal ha 
gjennomført to dobbel null runder i internasjonal 7 års klasser i 1.35m og/eller 3 dobbel null i 

nasjonal 1.35 klasser. 
 

Hester stasjonert i utlandet eller som ønsker Wild Card skal også melde interesse innen frist.  
Aktuelle stevner i utlandet skal avklares med uttakskomiteen.  
 
Uttak baseres på resultater gjennom sesongen og at aktuelle ekvipasjer har deltatt på 3 av 
følgende stevner på listen nedenfor: 
 

 28.04-01.05  Drammen Spring Tour 

 05-08.mai  Drammen Spring Tour 

 12-15.mai  Drammen Spring Tour 
 27-29 mai   Sørlandsparken 

 09-12 juni  CSIO Drammen Grand Prix 

 23-26 juni   Bergen Rideklubb 
 01-03 juli  Indre Haugaland 

 15-17 juli  Trondheim Rideklubb 
 22-24 juli  Larvik og Sandefjord 

Uttakskomite: Peter Flam og Mikael Kolind.  
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