
                                            

 

SKEID-  
DE NASJONALE HESTENES SPORT 

Formål 
Skeid viser de nasjonale hesterasene sitt varme hjerte og kalde hode gjennom gode bruksegenskaper 

og samarbeidsvilje. 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. 

Sikker og trygg håndtering av hest er en forutsetning for å delta. Glede ved allsidig bruk av hesten er 

et mål.  

Navnet Skeid viser til gamle hestetradisjoner og er forbeholdt de norske hesterasene.  

Generelt 
Arrangører: Skeid kan arrangeres av aktivitetsutvalgene i de tre raseorganisasjonene og deres 

lokallag. Vi oppfordrer lokallagene som ønsker å arrangere til å ta kontakt med aktivitetsutvalgene i 

god tid - de vil da få tildelt premiesett og veiledning til dommere/arrangører. 

 

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. 

Følgende aldersgrenser er angitt: Småtroll: under 10 år (kun leie og lett klasse) 

Jypling: 10-16 år(hvis hensiktsmessig, kan junior og ungrytter slås sammen) 

Senior: over 16 år  

 

Hest: Hesten skal være av en de nasjonale rasene; dølahest, nordlands/lyngshest  eller fjordhest. 

Hesten skal være registrert med rødt pass.  I ride- og kjøreklassene skal hesten være minst 3 år i lette 

klasser, minst 4 år for vanskelige klasser. Det er ingen aldersgrense i leie- eller tømmekjøringsklasse. 

 

Utstyr: Rytteren/kusken skal ha på seg rent og hensiktsmessig tøy, samt sko med hel. Alle skal ri med 

hjelm, og i rideklassene er sikkerhetsvest påbudt for de under 16 år. Kusker under 16 år må kjøre 

med hjelm, men alle kusker oppfordres til å bruke hjelm. 



Hesten skal være velpresentert, velskodd eller med velpleide høver. Alt utstyr skal være i god stand 

og korrekt tilpasset. Hesten skal ha hodelag og sal/sele av valgfri type, unntak er unge hester i 

leieklasse som kan leies i grime. Alle typer bitt er tillatt, men stangbitt skal ha hakekjede og nesereim.  

I lett klasse kan det kjøres med 2 eller 4 hjuls vogn. Noen arrangementer kan kreve 4-hjulsvogn i 

vanskelig klasse av hensyn til bedømming av tekniske øvelser. Arrangør kan tilby lån av vogn. 

Medhjelper i kjøring skal være over 16 år. 

 

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 oppgis i invitasjonen. Det oppfordres til å holde 

startkontigenten lav, især for yngste deltakerne slik at alle har mulighet til å delta! 

Klasser 
RIDNING 

Småtroll ridning/leieklasse(for den uerfarne rytter med erfaren hest): Deltakelse gir alltid premie. Det 

er lov å motta hjelp ved behov. Tillatte gangarter er skritt og trav. 

Lett ridning med leier: (for uerfarne ryttere som ønsker å prøve seg) Makstid. Tillatte gangarter er 

skritt og trav. 

Lett ridning (deltaker over 10 år): Makstid. Valgfrie gangarter.  

Leieklasse unghest (unge eller uerfarne hester): Deltakende hester tom 3 år får alltid premie. Valgfrie 

gangarter.  

Vanskelig ridning (erfaren hest og rytter): Valgfrie gangarter. Tidsbedømmning.   

KJØRING 

Ypling kjøring/tømmekjøring: Kan ha doble tommer ved kjøring med vogn. Tillatte gangarter er skritt 

og trav. 

Tommekjøring (unge eller uerfarne hester): Deltakende hester tom 3 år får alltid premie.  Valgfrie 

gangarter.  

 



Lett kjøring (for den uerfarne hest eller kusk): Tillatte gangarter skritt/trav. Kan gjerne kjøre med 

doble tommer.  

Vanskelig kjøring (erfaren hest og kusk): Valgfri gangart. Arrangør kan kreve bruk av  4-hjulsvogn av 

hensyn til utforming av tekniske utfordringer. 

Arrangøren oppfordres til å sette opp klasser på ulike nivå, men kan slå sammen klasser ved behov. 

Bedømning/dommere  
Konkurransen dømmes av en dommer, fortrinnsvis bruksprøvedommer. I tillegg vil det kunne være 

hjelpedommere på elementene der det er hensiktsmessig. Hvert element bedømmes på skala fra 1-

10, hvor 10 er prikkfritt gjennomført. Det gis i tillegg en generell karakter på rytter/kuskens 

håndtering av hesten. 

I vanskelig klasse (VK) er det tidsbedømning, dvs at vinneren er den med lavest oppnådd tid inkl 

straffesekunder. VK bedømmes med samme skala fra 1-10, men når poengene summeres opp legger 

de poengene som IKKE er oppnådd ganger koeffisienten 10 (kan varieres avh av hvor “raskt” banen 

er-viktig å unngå bajas..) til totaltiden i form av straffesekunder. For eksempel: om maks oppnåelig 

poengsum er 130 poeng og ekvipasjen har fått 102 poeng legges 28*3= 84 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! 

Hvis medhjelper blir brukt i de lavere klassene vurderer dommeren innvirkningen og justerer 

karakteren deretter. 

I tillegg til momentkarakterer gir en dommer ekvipasjen en helhetskarakter fra 0-10 på 

gjennomføringen av hele løypa.  

0 = ikke utført 

1= meget dårlig 

2= dårlig  

3=ganske dårlig 

4=ikke tilfredsstillende 

5=godkjent 

6=tilfredstillende 

7=ganske bra 

8= bra 

9=meget bra 

10= utmerket 

Premiering 
Det premieres nummer 1-3 i klassen, og alle i de yngste klasse får premie.  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. 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: 

1. Ri over bro 

2. Ri gjennom vann 

3. Åpne en grind (gjerne tau med løkke mellom to stolper) 

4. Oppover en bratt bakke 

5. Nedover en bratt bakke 

6. Hinder (grøft, tømmerstokk el lign) 

7. Slalom/serpentiner (trær, kjegler el lign) 

8. Bommer (kan legges i firkant, vifteform el lign) 

9. Rygge (rett eller i vinkel) 

10. Flytte gjenstand (eks flagg) 

11. Tråkke på plate (kumlokk, plate, presenning) 

12. Hente/levere post 

 

 

Veiledning og tips til arrangører 
Ved søknad til fokus unghest er det mulig å få ut midler til å arrangere Skeid. Se mer på 

www.unghest.no.  

Husk også å meld inn arrangementet til din raseorganisasjon i god tid for å få tilsendt premier og evt 

mer veiledning hvis ønskelig.  

Vedlagt er to banetegninger til inspirasjon, samt et enkelt bedømningsskjema.   

 

http://www.unghest.no/

