Norgesmesterskapet for hovslagere
på Stav i Gudbrandsdalen, 18. – 20. september 2014

Tredje helga i september har nå i mange år vært slutten på konkurransesesongen for
hovslagere i Norden, og det åpne Norske mesterskapet vil for 10. gang avholdes på Stav i
Gudbrandsdalen.
Vi er så heldige å ha fått to svært dyktige hovslagere til å dømme årets NM, nemlig Jonathan
Nunn fra England og Jesper Eurenius fra Sverige! De har begge vært i topp 10 i VM for
hovslagere, og er velkjente navn for de fleste i norden.
Årets program byr på nye sko og nye utfordringer i alle divisjoner. I år er det mer sveising
enn tidligere år, og det er lagt til en sko med sveis også i divisjon 3. Dette er gjort med den
hensikt å forberede lærlinger bedre på de oppgavene som møter dem på fagprøven. Vi
håper alle blir fornøyde med årets program og vi gleder oss til å se dere på Stav!

Dommere/Judges:
Jonathan Nunn AWCF (UK) og Jesper Eurenius (SE)

Overnatting/Accomodation:
Bådstø camping er nærmeste overnatting til konkurransearenaen / Bådstø camping is the
closest accomodation to the competition arena. Mageli Camping is the second closest, only a
few minutes driving. See contact details:
Bådstø Camping, tlf: 61 27 63 21
Quality Hotell Hafjell, tlf: 61 27 77 77
Mageli Camping, tlf: 61 27 63 22
Festmiddagen blir i Havrebua på Stav som tidligere! Husk å melde på riktig antall personer,
slik at vi har mat nok til alle.
Vi ønsker også å takke våre sponsorer; Horze Hestesko, Werkman, Heimer og Mustad –
som i år igjen bidrar med flotte premier! Mustad sponser også med søm til hele
arrangementet.
- Stevneleder Åsne Hagen og formann i Norges Hovslagerforening, Jo Kåre Bakke

Divisjon 3 Klasse 1
Divisjonen er åpen for lærlinger og ufaglærte / Division 3 is open to apprentices/debutants.
Tid/Time allowed: 55 min

1A: Baksko
Høyre baksko, 7 sømhull,
hammerdratt tåkappe
¾ Fullered right hind shoe, 7 nail
holes, hammer drawn toe clip

Mål/Measurements:
Bredde/Width: 132 mm
Materiale:
25x8
Søm/Nails:
Mustad ESL 4

1B: Konkav ringsko
Konkav ringsko, 6 sømhull, bob
punch tåkappe
Concave bar shoe, 6 nail holes,
bob punched toe clip

Mål/Measurements:
Bredde/Width: 120 mm
Materiale:
20x10 konkavjern
Søm/Nails:
Mustad ESL 4

Divisjon 3 Klasse 2
Divisjonen er åpen for lærlinger og ufaglærte / Division 3 is open to apprentices/debutants.
Tid/Time allowed: 55 min

2A: Stempelsko
med overrulling
Stempel framsko med overrulling,
6 sømhull
Plain stamped front shoe with a
forged down toe and 6 nail holes

Mål/Measurements:
Bredde/Width: 132 mm
Materiale:
20x10
Søm/Nails:
Mustad ESL 3

2B: Lateral
extension baksko
Lateral extension baksko, 6
sømhull
¾ Fullered hind shoe with lateral
extension, 6 nail holes, hammer
drawn toe clip

Mål/Measurements:
Bredde/Width: 127 mm
Materiale:
25x10
Søm/Nails:
Mustad ESL 4

Divisjon 3 Klasse 3
Deltagere/Competitors:
Klassen er åpen for de 10 beste fra klasse 1A, 1B, 2A, og 2B
This class is open to the top 10 competitors from class 1A, 1B, 2A and 2B
Premiering divisjon 3 / Prizegiving in division 3:
- 3 beste norske lærlinger (med kontrakt) / Top 3 Norwegian apprentices
- 6 beste i divisjon 3, uansett nasjonalitet / Top 6 National and nternational competitors

Klasse 3:
Sko to bakbein med ferdigproduserte sko
Two hind feet to be shod with pre-made shoes

Tid/Time allowed: 60 min
Beskrivelse/Specifications: Sidekapper / Side clips
Materiale:
Valgfrie ferdigproduserte sko, håndsmidd eller fra fabrikk
Optional pre-made shoes, hand made or factory made
Søm/Nails:
Antall og størrelse av søm tilpasset hoven
Amount and size to fit the hoof

Divisjon 3 sponses av Horze Hestesko

Divisjon 2 Klasse 1
Divisjonen er åpen for alle, med unntak av vinner av divisjon 2 og
plasserte i divisjon 1.
Division 2 is open for all except previous winners of division 2 and
competitors who have placed in division 1.
Tid/Time allowed: 55 min

1A: Konkavsko
med sidekapper
Konkav framsko med bob
punch sidekapper, 6 sømhull.
Hammer finish!
Concave front shoe with bob
punched side clips, 6 nail
holes. Hammer finish!
Mål/Measurements:
Bredde/Width: 140mm
Lende/Length: 140 mm
Materiale:
22x10
Søm/Nails:
Mustad ESL 5

1B: Ringsko med
stempelhull
Ringsko med stempelhull og
nedsmidd tå, 7 sømhull
Plain stamped bar shoe with a
forged down toe and 7 nail
holes

Mål/Measurements:
Bredde/Width: 119
Lengde/Length: 115
Materiale:
310x20x10
Søm/Nails:
Mustad ESL 2

Divisjon 2 Klasse 1

1A:
Konkavsko
med
sidekapper

1B:
Ringsko
med
stempelhull

Divisjon 2 Klasse 2
Divisjonen er åpen for alle, med unntak av vinner av divisjon 2 og
plasserte i divisjon 1.
Division 2 is open for all except previous winners of division 2 and
competitors who have placed in division 1.
Tid/Time allowed: 55 min

2A: Ringsko med
nedsmidd tå
Ringsko framsko med nedsmidd
tå, 6 sømhull
Bar shoe with forged down toe
and 6 nail holes
Mål/Measurements:
Bredde/Width: 138 mm
Lengde/Length: 142 mm
Materiale:
25x8
Søm/Nails:
Valgfri søm
Optional nail to suit the section

2B: Lateral
extension baksko
Lateral extension baksko med
broddhull, 7 sømhull og
hammerdratte sidekapper.
Hammer finish!
Lateral extension hind shoe, 7
nail holes, stud hole, hammer
drawn side clips. Hammer finish!

Mål/Measurements:
Bredde/Width: 140mm
Lengde utside/Length outside:
155mm
Materiale:
320x25x10
Søm/Nails:
Mustad Arc 5

Divisjon 2 Klasse 2

2A: Ringsko med
nedsmidd tå

2B: Lateral
extension baksko

Divisjon 2 Klasse 3
Tid/Time allowed: 70 min
Premiering divisjon 2 / Prizegiving in division 2:
- 6 beste i divisjon 2, uansett nasjonalitet / Top 6 National and nternational competitors

3A: Skoing av 1 framben med konkavsko
One front foot to be shod with concave shoe and 1 specimen shoe to be made
Beskrivelse/Specifications:
Bob Punch tåkappe / Bob punched toe clip
Materiale: Valgfritt konkav / Section to fit the foot
Søm/Nails: Valgfri / Nail size to fit the foot

3B: Fransk baksko med
trailer
Fransk baksko med trailer, 7 sømhull
¾ Fullered french hind shoe with trailer, 7 nail
holes

Mål/Measurements:
Bredde/Width: 135mm
Materiale:
250x30x8
Søm/Nails:
Mustad ESL 4
Other measurments (Will not be measured in
the competition):
Bredde tå / Width of toe: 68 mm
Lengde utv / Length to outside heel: 146 mm

Divisjon 2
sponses av
Werkman

Divisjon 1 NM Klasse 1
Divisjonen er åpen for alle / Division 1 is open to all
competitors
Tid/Time allowed: 55 min

1A: Eggbar med
hugget ut innside
Eggbar med hugget ut innside og
nedsmidd tå, 6 sømhull
Egg bar with a cut out inside edge,
forged down toe, 6 nail holes
Mål/Measurements:
Bredde/Width: 145mm
Lengde/Length: 164 mm
Materiale:
25x10
Søm/Nails:
Mustad ESL 5

1B: Baksko med
trailer
Baksko med trailer, konkav innside
med stempelhull, hammerdratte
sidekapper. Hammer finish!
Hind shoe with trailer, concave inner
edge with plain stamped nail holes,
hammer drawn clips. Hammer finish!
Mål/Measurements:
Bredde/Width: 138mm
Lengde utside /Length outside:
177mm
Materiale:
340x25x10
Søm/Nails:
Mustad Arc 5

Divisjon 1 NM Klasse 1

1A: Eggbar med
konkav innside

1B: Baksko med
trailer
Andre mål (Vil ikke bli målt i
konkurransen):
Lengde trailer (Innvendig
hjørne til enden på trailer): 48
mm
Høyde på trailer: 14 mm
Tå til innvendig drakt: 149 mm
Other measurments (Will not
be measured in the
competition):
Length of trailer (inner edge to
end): 48 mm
Height of trailer: 14 mm
Toe to inside heel: 149 mm

Divisjon 1 NM Klasse 2
Divisjonen er åpen for alle / Division 1 is open to all
competitors
Tid/Time allowed: 55 min

2A: Konkav caulk
and wedge
Konkav caulk and wedge, 6
sømhull, hammerdratte
sidekapper
Concave caulk and wedge, 6 nail
holes, hammer drawn side clips
Mål/Measurements:
Bredde/Width: 127 mm
Lengde utside/Length outside:
140 mm
Lengde innside/Length inside: 134
mm
Materiale:
20x12 konkavjern
Søm/Nails:
Mustad ESL 5

2B: Heartbar
Liten heartbar med 7 sømhull,
nedsmidd tå og hammerdratte
sidekapper
Small heart bar shoe with 7 nail
holes, forged down toe and
hammer drawn side clips

Mål/Measurements:
Bredde/Width: 115
Lengde/Length: 115
Materiale:
33x20x8
Søm/Nails:
Mustad ESL 2

Divisjon 1 NM Klasse 2

2A: Konkav
caulk and wedge

2B: Heartbar

Divisjon 1 Klasse 3
Tid/Time allowed: 70 min

3A: Skoing av 1 framben med håndsmidd sko
One front foot to be shod with a ¾ fullered shoe and 1 specimen shoe to be made
Beskrivelse/Specifications:
Valgfri tåkappe / Optional toe clip
Materiale: Valgfritt / Section to fit the foot
Søm/Nails: Valgfri / Nail size to fit the foot

3B: Caulk and feather
Caulk and feather, 5 sømhull,
hammerdratt tåkappe
Caulk and feather, 5 nail holes,
hammer drawn toe clip

Mål/Measurements:
Bredde/Width: 129 mm
Lengde utside/Length outside: 145 mm
Lengde innside/Length inside: 132 mm
Materiale:
25x12
Søm/Nails:
Valgfri / Nail to suit the section

Divisjon 1 Klasse 4
Tid/Time allowed: 75 min
Deltagere/Competitors:
Klassen er åpen for de 10 beste fra klasse 1, 2 og 3
This class is open to the top 10 competitors from class 1, 2 and 3
Premiering divisjon 1 / Prizegiving in division 1:
- 6 beste norske / Top 6 Norwegian competitors
- 6 beste i divisjon 1, uansett nasjonalitet / Top 6 National and nternational competitors

Klasse 4:
Skoing av 2 bakben med håndsmidde sko
Two hind feet to be shod with handmade shoes
Beskrivelse/Specifications: Sidekapper / Side clips
Materiale:
Valgfritt / Section to fit the foot
Søm/Nails:
Antall og størrelse av søm tilpasset hoven / Amount and size to fit the foot

Divisjon 1 Åpent Norsk Mesterskap og all søm som blir brukt under
mesterskapet sponses av Mustad

Divisjon 1 Norsk Mesterskap sponses av Heimer

Påmeldingsskjema NM 2014
Entry form NM 2014

Påmeldingsfrist/entry deadline 1. September!
*Medlemmer av Norges Hovslagerforening betaler 200,- kr mindre pr. divisjon.
Navn /Name:
Adresse /Adress:
E-post /E-mail:
Telefon /Phone:
Divisjon 3: Lærlinger/Debutanter

NOK 950,-

Divisjon 2: Mellomklasse

NOK 1200,-

Divisjon 1: Åpent norsk mesterskap

NOK 1700,-

Festmiddag fredag kveld

NOK 600,-

/Presentation dinner, Friday night

Påmeldingen er kun registrert når deltakeravgiften er innbetalt!
Your registration is accepted when the payment for the competition is
registered.
Betaling til Norges Hovslagerforening, kontnummer: 5081.08.13633
Payment to Norges Hovslagerforening, account number: 5081.08.13633
IBAN: NO2450810813633

SWIFT: DNBANOKKXXX

Email your entry forms to:
Nikolai Refsahl - nikolai.refsahl@gmail.com
Tlf. +47 92646550

