Norges Hovslagerforening inviterer til

NORGESMESTERSKAP FOR HOVSLAGERE 2016
28.-29.oktober, på Norsk hestesenter, Starum
Norgesmesterskapet for hovslagere blir arrangert av hestefolk og kolleger, for at andre
hestefolk og kolleger skal komme litt ut av komfort sonen og møtes til kunnskaps og
erfaringsutveksling.
Mesterskapet er åpent for alle, uavhengig av medlemskap i foreningen. Debutantklassen er
åpen for alle, men man kan ikke være plassert i divisjon 2 eller høyere de siste 5 år.
Over hele verden blir slike konkurranser/ treff organisert under slagordet «Konkurranser
med fokus på utdanning»
En satsningsgruppe, eller landslag vil bli tatt ut også i år. På dette uttaket blir interesse og
engasjement vektlagt i like stor grad som resultatene i klassene. Målet for satsningsgruppen
er å øke kompetansen i hele fagmiljøet. Får å delta i uttaket må man være medlem i Norges
hovslagerforening. De som får mulighet til å delta i satsningsgruppen for 2017, vil bli innkalt
på et eget møte hvor vilkår for deltagelse blir tatt opp og avklart.
Påmelding: http://www.farrierportal.com/
Debutant: 1000 kr medlem, 1500 kr ikke medlem
Åpen: 1900 kr medlem, 2400 kr ikke medlem
Lunsj og middag begge dager betales direkte til Starum. Påmelding til post@hovslagerforeningen.no
innen torsdag 20.10.
Lunsj fredag kl. 12.00- 13.00 125,- pr pers (lasagne).
Middag (laks) 150,- pr pers.
Lunsj lørdag 125,- (kylling)
Middag lørdag 150,- pr pers
Det blir ikke servert alkohol til middagen fredag kveld, men alle som ønsker kan nyte medbrakt.

Overnatting: Clarion Collection Hotell Gjøvik, tlf 61140000. Det settes opp gratis buss fra Starum til
Gjøvik etter middag fredag kveld.

Mål på sko er «in the box». Kappmål er oppgitt, men valgfritt.

Oppslager er tillatt i alle klasser, gjerne på tvers av divisjoner
Dommere: Tommi Riikonen (Finland) og Tobias Stig Hagbart Villsen (Danmark)
Spørsmål rettes til stevneleder, Stig Haga: stighaga@gmail.com, +4740762874
- Norges Hovslagerforening

Class 1 – Open
Shoe A: Suspensory hind shoe
Time: 55 min
Section: 30x10x340
Nail: ESL 5
Toe width 35 mm

Width: 155 mm
Length: 165 mm
Toe width: 35 mm

Class 1 – Open
Shoe B: Bar shoe
Time: 55 min.
Section: 25x8x360
Nail: ESL 4

Width: 128 mm
Length: 150 mm
Bar: 70 mm

Class 1 – Debutant
Shoe A: ¾ fullered front
Time: 55 min.
Section: 20x10x300
Toe clip
Nail: ESL 4

Width: 126 mm
Length: 126 mm

Class 1 – Debutant
Shoe B: ¾ fullered hind
Time: 55 min.
Section: 20x10x290
Side clips
Nail: ESL 4

Width: 120 mm
Length: 130 mm

Class 2 – Open
Shoe A: Aluminium front
Time: 55 min.
Section: 25x10x360
Nail: ESL 4

Width: 140 mm
Length: 145 mm

Class 2 – Open
Shoe B: Onion heel front shoe
Time: 55 min.
Section: 25x10x330
Nail: ESL 5
Side clips
Roller toe

Width: 140 mm
Length: 150 mm

Class 2 – Debutant
Shoe A: Straightbar front
Time: 55 min.
Section: 20x8x360
Nail: ESL 3
Bobpunch toe clip

Width: 125 mm
Length: 130 mm
Bar: 67 mm

Class 2 – Debutant
Shoe B: Front shoe
Time: 55 min.
Section: 25x8x270
Nail: ESL 3
Toe clip, roller toe

Width: 126 mm
Length: 127 mm
Width outside heel: 24 mm

Semi finals – Open
Shoeing 1 foot + 1 specimen
Time: 70 min.
Specimen: Heel extension front shoe
Section: 35x10x300
Width: 160
Length: 158
Inside heel: 22 mm, Outside heel: 30 mm
Roller toe
Nail: ESL 5

Shoeing: Skoing av 1 framben, sko med riss
/Shoeing of 1 front leg, ¾ fullered
Valgfri tåkappe. Jerndimensjon tilpasset hesten.
Optional toe clip, section to suit the foot.

Finals – Debutant
Shoeing with premade shoes or factorymade shoes.
Shoes must have two stud 3/8 tappet holes.
Time: 60 min.
Åpen for de 10 beste sammenlagt fra klasse 1 og 2.
This class is open to the top 10 competitors from class 1 and 2.
Sko to bakbein med ferdigproduserte sko.
Two hind feet to be shod with pre-made shoes.
Beskrivelse/Specifications: Sidekapper / Side clips.
Materiale/material: 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.

Finals – Senior
Shoeing
Time: 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.
Skoing av 2 bakbein med håndsmidde sko.
Two hind feet to be shod with handmade shoes.
Beskrivelse/Specifications:
Sidekapper / side clips
Materiale/section:
Valgfritt / Section to fit the foot
Søm/Nails:
Antall og størrelse av søm tilpasset hoven / Amount and size to fit the foot

