Skeid for nordlandshest/lyngshest
navnet kan være Skeid med et prefiks for eksempel HelgelandsSkeid eller
LyngsSkeid

Reglement
omarbeida etter reglene for Dølaskeid
23.07.2014
gjelder foreløpig for 2014
Skeid betyr hestekamp, og Skeid er en konkurranseform utforma for dølahest, fjordhest og
nordlandshest. Skeid for nordlandshest/lyngshest er spesielt tilpassa denne hesterasen. I
Skeid skal ekvipasjen gjennomføre ulike øvelser som hesterasen egner seg godt til. I tillegg er
det muligheter for at man på sikt kan registrere noen av hestens egenskaper gjennom
enkelte elementer i konkurransen, slik at Skeid kan bli en del av rasens utstillingssystem.
Hovedmålet med Skeid er at øvelsene skal være morsomme og spennende både å delta i og
å se på og at hesterasen skal kunne delta i en aktivitet som er eksklusiv for
nordlandshest/lyngshest (og de to andre nasjonale rasene). Aktivitetene skal kunne tilbys på
ulike nivåer både for hest og kusk/rytter/leier. Reglene skal ivareta brukernes sikkerhet og
hestens velferd.
Skeid for nordlandshest/lynghest (i dette dokumentet kalt Skeid), kan arrangeres av
utstillingsarrangør eller lokallag tilslutta Landslaget for nordlandshest/lyngshest. Det kan
også arrangeres Skeid for to eller alle de tre små nasjonale rasene samla, enten av
utstillingsarrangør eller et lokallag eller et samarbeid mellom flere lokallag for de nasjonale
rasene. Det skal være enkelt å arrangere Skeid, og skal kunne tilpasses og arrangeres på de
fleste steder. Det oppfordres til å benytte tilgjengelig terreng og områder når man velger
arrangementssted.
Skeid har både rideklasser, leieklasser, tømmekjøringsklasser og kjøreklasser.
Ride og kjøreklassene deles deretter inn i ”feilfri runde”, ”lett klasse” og ”vanskelig klasse”.
Leie og tømmekjøringsklassene tilpasses deltakerne, og kan også deles opp i aldersbestemte
klasser der dette er hensiktsmessig. I leieklasser kan man delta med alt fra føll til voksne
hester, for voksne hester med eller uten rytter, i tømmekjøringsklasser kan man delta med
hester fra de er åringer.
For deltakelse i Skeid kreves ikke grønt kort eller lisens men kusk/rytter og hest skal være
trent for øvelsene de skal utføre og vi anbefaler grønt kort. Hestens eier eller den som har
det daglige ansvaret for hesten skal være medlem i en av raseorganisasjonene for de tre
nasjonale rasene (eller flere).
Skeid dømmes av minst en hoveddommer, (gjerne godkjent bruksprøvedommer eller annen
formell kompetanse) samt helst en egen ride-/kuskedommer, og der det er hensiktsmessig
eller nødvendig; hjelpedommer på elementer.
1

Hest og eller mennesker skal ikke være dopet. (Følger dopingreglementet til NRYF og DNT)
Utestenging fra konkurransen kan skje på følgende vilkår;
- adferd som kan utsette folk eller dyr for fare
- usportslig oppførsel
Hoveddommer har myndighet til utestenging.
Skeid premierer alle i feilfri runde, i tillegg rosett og/eller deltakerpremie til de tre beste i
lett og vanskelig klasse. Alle barn opptil 12 år skal ha deltakerpremie uansett klasse (jfr.
Barneidrettsbestemmelsene).
Sikkerheten skal ivaretas.
Ekvipasjene skal godkjennes av sikkerhetsansvarlig, eller stedfortreder for denne, før de kan
starte øvelsen.
Kusk/rytter skal før start ha rett til å besiktige banen.
Landslaget for nordlandshest/lyngshest har ingen forsikringsordning for deltakere i Skeid, så
all deltakelse er på egen risiko, og deltakere som ikke har fylt 18 år må ha tillatelse fra
foreldre/foresatte, samt ha med seg en ansvarlig person over 18 år på stevneplassen
Arrangøren står fritt til å bestemme hvilke klasser de vil sette opp.
Skeid er primært en konkurranse for nordlandshest/lynghest som har rødt pass. Arrangøren
kan likevel velge å åpne konkurransene for hester med blått pass. Arrangøren anbefales
likevel kun å åpne enkelte klasser eller uoffisielle klasser for hester uten rødt pass. Hester
som ikke har rødt pass kan ikke delta i konkurransene som er avlsmeritterende.
Arrangør oppfordres til å åpne alle klasser for de to andre særnorske hesterasene fjordhest
og dølahest. Krav til passfarge for deltakende hester av de andre nasjonale rasene følger de
aktuelle raseorganisasjonenes krav. Arrangøren kan også tillate andre raser kan delta, men
disse rangeres eller premieres ikke.
Øvelsene er utarbeida slik at egenskapene som betraktes som viktige egenskaper for rasen
kommer i fokus: teknikk, arbeidsvilje, samarbeidsvilje, mot og avreaksjon. Dette tilsvarer i
stor grad begrepene som er benytta i Fokus Unghest sine konkurranser: teknikk/motorikk,
presisjon og lydighet, smidighet/styrbarhet, lydighet, miljøfaktor, samt samarbeid.
Begrepene er likevel endra noe fra Fokus Unghest for å samkjøre begrepene for
egenskapene i Skeid og i utstillingssystemet.
Det er positivt om også andre aktiviteter for og med nordlandshest/lyngshest (dølahest og
fjordhest) arrangeres samtidig med Skeid.
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Ridning/leiing
Formålet med rideklassen og leieklassen er å bruke hesten i ulike øvelser under rytter/med
leier, gjennom ulike elementer hvor egenskapene teknikk, arbeidsvilje, samarbeidsvilje, mot
og avreaksjon er i fokus. Et godt samarbeid mellom hest og rytter/leier gjennom ulike
øvelsene tillegges også stor vekt.
Ride/leieklassene deles opp i Feilfri runde (FR), Lett klasse (LK) og Vanskelig klasse (VK).
Ved behov kan klassene deles opp ytterligere i senior og juniorklasser, der man kan delta
som junior t.o.m. det kalenderåret man fyller 18 år.
Deltakere under 18 år kan delta i seniorklasser om de ønsker dette.
Aldersbestemmelser:
Rideklassene er åpne for ryttere fra fylte 10 år og oppover. (Arrangør kan gi dispensasjon for
yngre deltakere)
Leieklassene er åpne for ryttere i alle aldere.
Deltakere i FR skal ha med seg en leier, eller veileder gjennom banen.
Hester kan delta i rideklasser fra de er 4 år.
Leieklasser kan tilpasses fra føllalder til voksne hester, og arrangøren kan dele opp klassene
etter alder der dette er hensiktsmessig.
Utstyr:
Ridehjelm er påbudt for alle, og sikkerhetsvest er påbudt frem til fylte 18 år.
Ridesko/støvler med litt hæl er påbudt.
Hesten skal ha sal og hodelag. Utstyret skal være helt og pent, og tilpasset hest og rytter.
Det tillates bruk av pisk, alle typer bitt er tillatt, men bitt med vektstenger skal ha hakekjede.
Sporer tillates ikke.
Generell bedømmelse:
Ride/leieklassene dømmes av en hoveddommer som gir poeng på elementene, samt helst
en egen ride/leie-dommer som setter en egen karakter på ridningen/håndteringen gjennom
hele programmet.
Der hoveddommer ikke har full oversikt over alle elementene, eller det av andre årsaker er
mulig/hensiktsmessig, kan man benytte en hjelpedommer på enkelte element, som setter
karakter for dette elementet, og gir dette videre til hoveddommer.
Det gis karakter fra 0-10 for gjennomførelsen av hvert enkelt element,
Det gis i tillegg en generell karakter på rytterens ridning/leiers håndtering av hesten fra 0-10.
Elementet holdt skal alltid være med.
I FR settes ikke karakterer, men deltakerne får en kommentar på bedømmelsesskjemaet for
hvert av elementene. Klassen rangeres ikke, og alle får deltakerpremie.
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I LK vinner den med høyest poengsum totalt.
Det er ingen tidtaking i LK
Er ekvipasjene like på poeng, skilles de på poengene for ridning. Er de fortsatt like på poeng,
deler de plassering.
I VK vinner den med lavest oppnådd tid, inkl. straffesekunder.
VK dømmes med samme skala fra 0-10,som i LK, men når poengene summeres opp, legger
de poengene som IKKE er oppnådd til totaltiden i form av straffesekunder.
F or eksempel: om maks oppnåelig poengsum er 130, og ekvipasjen har oppnådd 102 poeng,
legges 28 sekund til tiden ekvipasjen har brukt på banen.
I VK er det påbudt å forsøke å gjennomføre elementene, unnlater man å forsøke får man 30
straffesekunder pr. element man ikke forsøker å gjennomføre.
Man har som hovedregel forsøkt å gjennomføre når hele ekvipasjen har vært forbi
inngangsmarkeringen til elementet, men der dette ikke er tydelig markert, eller av andre
årsaker virker urimelig, faller vurderingen på hoveddommer, eventuelt i samråd med
hjelpedommer på elementet.
Vinneren er den med lavest tid sammenlagt (anvendt tid + straffesekunder). Er det likevel
ekvipasjer som stiller likt, skal de skilles på poeng for ridning. Ved fortsatt likhet deles
plasseringen.
Elementer:
Elementene deles i grupper som tilsvarer omtrent disse egenskapene: teknikk,
samarbeidsvilje, mot og avreaksjon. Arbeidsvilje inngår i alle elementene. I tillegg bedømmes
ridning/leiing.
Det skal være med MINST ett element fra hver gruppe.
Øvelsen holdt skal alltid være med.
Teknikk:
- Bommer (gå over bommer, tilpasse tempo og steglengde)
- Gå i sjeker (gjøre holdt mellom sjekene)
- Grøft, forsering av
- Bakke, oppover og nedover i trav/galopp oppover, skritt nedover
- Hinder, gjerne naturhinder, ikke mer enn 50 cm, hoppes
Avreaksjon:
- først galopp eller travstrekning deretter direkte over i snu i avgrenset område/trangt
rom (firkant)
- først maratonhinder i trav (evt. galopp) deretter direkte over i rygge i vinkel (L-form,
T-form, U-form)
- først galopp eller travstrekning deretter direkte over i åpne/lukke grind (kan ikke
slippe grinda)
- først galopp eller travstrekning, deretter skritt på lange tøyler
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Samarbeidsvilje:
- Slalåm (mellom porter eller naturlige hindringer)
- Ri over bom med forbeina, og flytte seg sidelengs langs bommen i hele bommens
lengde. (Øvelsen egner seg ikke så godt for leiing).
- Ri/leie inntil rampe, stige av, leie med seg hesten, stige på igjen/holdt 10. sek. Ved
leiing.
- Holdt 10 sek. Kan gjøres i oppover/nedoverbakke
- 8-tallsvending (bedømmer at hesten stilles riktig i voltene, og kan stilles om)
- Overganger mellom gangarter på angitt sted.
Mot (miljøfaktorer):
- Ri/leie over bro/plate/palletrapp/presenning/eller gjennom vannhinder
- Ri/lele forbi skremselshinder. Holde seg innenfor markeringene når man passerer
skremselshinder som: Flagrende presenning, motorisert kjøretøy, paraply(er) etc.
- Ta med gjenstand fra A til B (f.eks flagg, paraply, jakke, kjetting (fra metalltønne til
metalltønne), plastbit etc.)
- Levere post i postkasse eller søppel i søppelkasse
- Ri/lele under ”portal”
Arbeidsvilje:
Bedømmes i alle øvelsene

Kjøring/tømmekjøring:
Formålet med kjøring/tømmekjøring er å bruke hesten i ulike øvelser for vogn/ i
tømmekjøring, gjennom ulike elementer hvor egenskapene teknikk, arbeidsvilje,
samarbeidsvilje, mot og avreaksjon er i fokus. Et godt samarbeid mellom hest og kusk
gjennom ulike øvelsene tillegges også stor vekt.
Kjøreklassene deles opp i Feilfri runde (FR), Lett klasse (LK) og Vanskelig klasse (VK).
Ved behov kan klassene deles opp ytterligere i senior og juniorklasser, der man kan delta
som junior t.o.m. det kalenderåret man fyller 18 år.
Deltakere under 18 år kan delta i seniorklasser om de ønsker dette.
Aldersbestemmelser:
Kjøreklassene er åpne for kusker fra 12 år.
Tømmekjøringsklassen er åpen for kusker fra 10 år.
Kusker i FR må ha med hjelpekusk og kjøre med dobbelt sett tømmer.
Kusker under 18 år må ha hjelpekusk/groom som er over 18 år.
(Arrangør kan gi dispensasjon for yngre deltakere)
Hester kan delta i tømmekjøringsklasser fra de er åringer, og i kjøreklasser fra det året de
fyller 3 år.
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Utstyr:
Hjelm er påbudt for alle, og sikkerhetsvest er påbudt frem til fylte 18 år.
Man skal alltid ha med hjelpekusk/groom.
Det skal kjøres med kjørepisk.
Hesten skal ha seletøy egnet for bruken. Utstyret skal være helt og pent, og tilpasset hesten.
Det tillates bruk av alle typer bitt, men bitt med vektstenger skal ha hakekjede.
Både to og firehjulsvogner tillates, vognmål skal oppgis ved påmelding.
Der det er hensiktsmessig kan arrangør dele klassene mellom to og firehjuls vogner.
Arrangøren oppfordres til å ha lånevogner tilgjengelig der dette er mulig.
Generell bedømmelse:
Kjøreklassene dømmes av en hoveddommer (helst godkjent bruksprøvedommer) som gir
poeng på elementene, samt helst en egen kjøredommer som setter karakter på kuskingen
gjennom hele programmet.
Der hoveddommer ikke har full oversikt over alle elementene, eller det av andre årsaker er
mulig/hensiktsmessig, kan man benytte en hjelpedommer på enkelte element, som setter
karakter for dette elementet, og gir dette videre til hoveddommer.
Det gis karakter fra 0-10 for gjennomførelsen av hvert enkelt element, samt en generell
karakter på kuskingen fra 0-10.
Elementet holdt skal ALLTID være med.
I FR settes ikke karakterer, men deltakerne får en kommentar på bedømmelsesskjemaet for
hvert av elementene. Klassen rangeres ikke, og alle får deltakerpremie og/eller rosetter.
Galopp er ikke tillatt gangart i FR.
I LK vinner den med høyest poengsum totalt.
Det er ingen tidtaking i LK
Galopp er ikke tillatt gangart i LK
Er ekvipasjene like på poeng, skilles de på poengene for kusking. Er de fortsatt like på poeng,
deler de plassering.
I VK vinner den med lavest oppnådd tid, inkl. straffesekunder.
I VK er det fri gangart, dersom ikke noe annet er bestemt i enkelte momenter.
VK dømmes med samme skala fra 0-10,som i LK, men når poengene summeres opp, legger
de poengene som IKKE er oppnådd til totaltiden i form av straffesekunder.
F.eks: Om maks oppnåelig poengsum er 130, og ekvipasjen har oppnådd 102 poeng, legges
28 sekund til tiden ekvipasjen har brukt på banen.
I VK er det påbudt å forsøke å gjennomføre elementene, unnlater man å forsøke får man 30
straffesekunder pr. element man ikke forsøker å gjennomføre.
Man har som hovedregel forsøkt å gjennomføre når hele ekvipasjen har vært forbi
inngangsmarkeringen til elementet, men der dette ikke er tydelig markert, eller av andre
årsaker virker urimelig, faller vurderingen på hoveddommer. (eventuelt i samråd med
hjelpedommer på elementet)
Vinneren er den med lavest sammenlagttid (anvendt tid + straffesekunder) Ved fortsatt
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likhet, skilles de på poeng for kusking. Er de fortsatt like på poeng, deler de plasseringen.

Elementer:
Elementene deles i grupper som tilsvarer omtrent disse egenskapene: teknikk,
samarbeidsvilje, mot og avreaksjon. Arbeidsvilje inngår i alle elementene. I tillegg bedømmes
kusking.
Det skal være med MINST ett element fra hver gruppe.
Øvelsen holdt skal alltid være med.
Teknikk:
- Gå i sjeker (gjøre holdt mellom sjekene), spennes for. Tømmekjøringshesten gjør
bare holdt, evt. kan sjekene løftes opp dersom hesten er tilvendt det.
- Grøft, forsering av
- Bakke, oppover og nedover i trav/galopp oppover (galopp kun tillatt i VK), skritt
nedover
Avreaksjon:
- først galopp (galopp kun tillatt i VK), eller travstrekning deretter direkte over i snu i
avgrenset område/trangt rom (firkant)
- først maratonhinder (FR og LK: 3 porter, VK: 5 porter) i trav (evt. galopp kun tillatt i
VK) deretter direkte over i rygge i vinkel (L-form, T-form, U-form)
- først galopp (galopp kun tillatt i VK) eller travstrekning deretter direkte over i
åpne/lukke grind: (Hesten står rolig mens groom/tømmekjøringskusken åpner grinda,
kjører gjennom, og står på ny rolig mens grinda lukkes)
- først galopp (galopp kun tillatt i VK) eller travstrekning, deretter skritt på lange tøyler
Samarbeidsvilje:
- Slalåm (mellom porter eller naturlige hindringer)
- Kjøre inntil rampe, groomen stiger av og stiger på igjen. Tømmekjøring; gjøre holdt
ved rampe 30 sek.
- Holdt 10 sek. Kan gjøres i oppover/nedoverbakke
- 8-tallsvending (bedømmer at hesten stilles riktig i voltene, og kan stilles om)
- Overganger mellom gangarter på angitt sted.
Mot (miljøfaktorer):
- Kjøre/tømmekjøre over bro/plate/palletrapp/presenning/eller gjennom vannhinder
- Kjøre/tømmekjøre forbi skremselshinder. Holde seg innenfor markeringene når man
passerer skremselshinder som: Flagrende presenning, motorisert kjøretøy,
paraply(er) etc.
- Ta med gjenstand fra A til B (f.eks flagg, paraply, jakke, kjetting (fra metalltønne til
metalltønne), plastbit etc.). Under kjøring henter/bringer groomen mens hesten står i
ro. Kusken utfører hente/bringe under tømmekjøring.
- Levere post i postkasse eller søppel i søppelkasse. Under kjøring henter/bringer
groomen mens hesten står i ro. Kusken utfører hente/bringe under tømmekjøring.
- Kjøre/tømmekjøre under ”portal”
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Arbeidsvilje:
Bedømmes i alle øvelsene

Vedlegg:
Dømmeskjema og dommerveiledning ri-leie nordlandshest-lyngshest
Dømmeskjema og dommerveiledning kjøre-tømmekjøre nordlandshest-lyngshest
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