
  
Norgesmesterskapet for hovslagere 2015 

på Stav i Gudbrandsdalen, 17. – 19. september 
 

 
Tredje helga i september har nå i mange år vært slutten på konkurransesesongen for de fleste av 
hovslagerne i Norden, og det åpne Norske mesterskapet blir for 11. gang avholdt på Stav i 
Gudbrandsdalen! 
  
Vi gleder oss over å presentere årets dommere som begge er meritterte konkurransehovslagere fra 
Danmark; Michael Kukkonen og Alan Riis! 
Noen endringer blir det i år, blant annet i tidsskjemaet – dette vil fordele klassene i de ulike 
divisjonene litt bedre utover arrangementet. Ellers er det nye modellsko i både divisjon 1 og 2, mens 
divisjon 3 beholder fjorårets modeller. 
 
Velkommen til årets Norgesmesterskap! Vi håper å se så mange som mulig av dere på Stav i år også. 
 
- Stevneledelsen v/ Styret i Norges Hovslagerforening 
 
 
 
 
Dommere/Judges: 
Michael Kukkonen (DK) og Alan Riis (DK) 
 
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 
 
 
Ved spørsmål om modellskoene eller programmet, kontakt Katinka Ødegaard (tlf 988 09 689) 
Ved spørsmål om påmelding, kontakt Nikolai Refsahl (tlf 92646550) 



Norgesmesterskapet 2015 – Divisjon 3 
 

Klasse 1    Sko A: Høyre baksko 
Tid/time: 55 min 

Dimensjon: 25 x 8 mm 
Søm/Nail: Mustad ESL 4 

Høyre baksko, 7 sømhull, hammerdratt 
tåkappe 
¾ Fullered right hind shoe, 7 nail holes, 
hammer drawn toe clip 
 
Bredde/Width: 132 mm 

 

 
  

 



Norgesmesterskapet 2015 – Divisjon 3 
 

Klasse 1    Sko B: Konkav ringsko 
Tid/time: 55 min 

Dimensjon: 20 x 10 mm konkavjern 
Søm/Nail: Mustad ESL 4 

Konkav ringsko, 6 sømhull, bob punch 
tåkappe 
Concave bar shoe, 6 nail holes, bob punched 
toe clip 
 
Bredde/Width: 120 mm 

 
 
 

 
  

 



 Norgesmesterskapet 2015 – Divisjon 3 
 

Klasse 2    Sko A: Stempel framsko med nedsmidd tå 
Tid/time: 55 min 

Dimensjon: 20 x 10 mm 
Søm/Nail: Mustad ESL 3 

Stempel framsko med overrulling, 6 
sømhull 
Plain stamped front shoe, forged down 
toe, 6 nail holes 
 
Bredde/Width: 132 mm 

 

 
  

 
 



Norgesmesterskapet 2015 – Divisjon 3 
 

Klasse 2    Sko B: Lateral extension baksko 
Tid/time: 55 min 

Dimensjon: 25 x 10 mm 
Søm/Nail: Mustad ESL 4 

Lateral extension baksko, 6 sømhull, 
hammerdratt tåkappe 
Lateral extension hind, 6 nail holes, 
hammer drawn toe clip 
 
Bredde/Width: 127 mm 

 

 
 



Norgesmesterskapet 2015 – Divisjon 3 
 

Klasse 3 
Tid/time: 60 min 

 
Sko to bakbein med ferdigproduserte sko 

Two hind feet to be shod with pre-made shoes 

 
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 
 
 
 



Påmeldingsskjema NM 2015 
Entry form NM 2015 

 
Påmeldingsfrist 1. September - Påmeldingen er bindende 

Entry deadline 1. September - Binding entry. 
  
 
Obs! Startavgiften i år er en meeting-avgift som inkluderer grillmiddag torsdag kveld, 
festmiddag fredag kveld, tskjorte, lunsj og startavgift i ønsket divisjon. 
*Medlemmer av Norges Hovslagerforening betaler 200,- kr mindre pr. divisjon. 
 
 
 
Divisjon 3: Lærlinger/Debutanter 
(Inkl. t-skjorte, grillmiddag torsdag kveld, festmiddag fredag og lunsj) 

NOK 1900,- 

Divisjon 2: Mellomklasse 
(Inkl. t-skjorte, grillmiddag torsdag kveld, festmiddag fredag og lunsj) 

NOK 2200,- 

Divisjon 1: Åpent norsk mesterskap 
(Inkl. t-skjorte, grillmiddag torsdag kveld, festmiddag fredag og lunsj) 

NOK 2500,- 

 
 
 
Påmelding vil snart bli tilgjengelig online via Mustad Farrier Portal, mer 
informasjon kommer.  
 
Registration will soon be available online through Mustad Farrier Portal, more 
information will come. 
 

 
 
 


