
 

  
 

 

STATUTTER FOR NORSK BREEDERS TROPHY OG BREEDERS 

OPEN DRESSUR 2022 
 

Norsk Breeders Trophy (NBT) er et avlschampionat for 5- og 6-årige Norsk Varmblod hester. 

Kun hester som er førstegangsregistrert i Norsk Varmblod og innmeldt i NBT, kan delta.  

 

Breeders Open (BO) dressur er et championat åpent for alle unghester i sine respektive 

aldersgrupper uavhengig av stamboktilhørighet. 

 

Hester som skal delta i Breeders Open, skal være norskeid og registrert i norsk nasjonalt 

hesteregister. For å stimulere til bedekning av unge hopper kan hopper som har hatt føll, 

delta ett klassenivå under sin årsklasse. 

  

Kvalifiseringskrav 

Kvalifisering kan skje på D-, L- og E-stevner, i følgende program: 

 

4-åringer: FEIs program for 4-åringer (LC). Kvalifisering kan også skje i andre LC-program. 5-

årshopper som har hatt føll, kan også kvalifisere seg på høyere klassenivå 

 

5-åringer: FEIs innledende program for 5-åringer (LA) og FEIs finaleprogram for 5-åringer 

(LA). Kvalifisering kan også skje i andre LA-program eller høyere klassenivå.  

 

6-åringer: FEIs innledende program for 6-åringer (MB) og FEIs finaleprogram for 6-åringer 

(MB). Kvalifisering kan også skje i andre MB-program eller høyere klassenivå. 

 

7-åringer:  FEIs innledende program for 7-åringer (MA) og FEIs finaleprogram for 7-åringer 

(MA). Kvalifisering kan også skje i andre MA-program eller høyere klassenivå. 

 

Alle hester som har oppnådd minst 65 % to ganger eller 67 % en gang i relevant UH-program, 

er kvalifisert til finalen. For ordinære program gjelder et krav på 60 % på tilsvarende 

klassenivå.  

 

https://www.rytter.no/wp-content/uploads/30-fei-4-ar-2017.pdf
https://www.rytter.no/wp-content/uploads/35-fei-innl-7-ars-2016-18.pdf
https://www.rytter.no/wp-content/uploads/36-fei-finale-7-ars-2016-18.pdf
https://www.rytter.no/wp-content/uploads/36-fei-finale-7-ars-2016-18.pdf


 

Finalen 

Finalen avholdes under L-/ E stevne. 

 

Breeders Open for 4-åringer dressur  

FEIs program for 4-åringer (LC). Merk at finalen kun består av en avdeling.  

 

Breeders Open med Breeders Trophy for 5-åringer dressur 

Dag 1) Avdeling 1: FEIs innledende program for 5-åringer (LA)  

Dag 2) Avdeling 2: FEIs finaleprogram for 5-åringer (LA) 

 

Breeders Open med Breeders Trophy for  6-åringer dressur 

Dag 1) Avdeling 1: FEIs innledende program for 6-åringer (MB)  

Dag 2) Avdeling 2: FEIs finaleprogram for 6-åringer (MB) 

 

Breeders Open for 7-åringer dressur 

Dag 1) Avdeling 1: FEIs innledende program for 7-åringer (MA)  

Dag 2) Avdeling 2: FEIs finaleprogram for 7-åringer (MA) 

 

Premiering  

Klassepremiering 

Hver avdeling er en klasse med vanlig klassepremiering (KR I § 147). 

 

Norsk Breeders Trophy 

Vinner av Norsk Breeders Trophy i hver alderskategori er ekvipasjen med best sammenlagt 

resultat fra de to avdelingene.  Ved samme sluttresultat på de tre første plassene skal 

ekvipasjene skilles i hht KR IV § 450.4.b. For den videre rekkefølgen gjelder sammenlagt 

resultat fra de to avdelingene.  

Premiesummen fastsettes ut fra innbetalt innmeldingsavgift for årgangen. Det er følgende 

premiering: 

 

Nr 1, 2 og 3 ved flere enn tre startende i første avdeling 

Nr 1 og 2 ved tre startende i første avdeling 

Nr 1 ved to startende i første avdeling 

 

Hesteeiere og oppdrettere inviteres til premieutdeling sammen med hest og rytter. 
 

Norsk Breeders Open 

Plassering og klassepremiering i hver avdeling i henhold til KR IV §450.4.b.  

Vinner av Breeders Open for 4-åringer er vinneren av avdelingen for 4-åringer.  

Vinnere av Breeders Open for 5-åringer, 6-åringer og 7-åringer er ekvipasjene med best sammenlagt 

resultat fra de to avdelingene i championatet.  

Norsk Breeders Open har følgende premiering:   

Nr 1, 2 og 3 ved flere enn tre startende i første avdeling   

Nr 1 og 2 ved tre startende i første avdeling 

Nr 1 ved to startende i første avdeling 


