12.-14.november på Norsk hestesenter, Starum, ønsker Norges Hovslagerforening

Velkommen til NM 2020!
Et annerledes år gjorde at opprinnelige NM-planer måtte avlyses, men i november møtes vi til årets
faglige og sosiale høydepunkt! «NM light» begynner å ta form, og her kommer det endelig litt
informasjon om hva som skal skje.
Nytt i år er at det blir skoing i alle klasser, med unntak av klasse 5 som er en eagle eye/speedforge
klasse. Programmet er ment å ligge tett opptil hva man møter i hverdagen, og det bør dermed kunne
passe for de aller fleste, også de som ikke har konkurrert noe særlig tidligere. Bilder og mål av
modellskoene blir publisert så snart de er klare. Dommere i konkurransen er Daniel Ark Evensen og
Ronny Eilertsen.
I tillegg til selve konkurransen har vi også litt annet på programmet. Vi fortsetter fjorårets suksess
med «fagprøvefokus», denne gangen med sensor Rune Røyrås. Lørdag har vi vært så heldige at
Gunnar Torsheim og Hans Petter Aalberg vil ta for seg støping av høver. Merk også at den nye
læreplanen som er ute på høring nå, vil bli gjennomgått i fellesskap torsdag kveld. Med det kan vi si
at årets «NM light» har noe for alle hovslagerinteresserte – vi ses på Starum i november!
På grunn av koronasituasjonen må alle som ønsker å komme, enten som deltager, medhjelper eller
tilskuer, melde seg på. Fyll ut påmeldingsskjemaet og send det til nm@hovslagerforeningen.no.
Fredag kveld blir det festmiddag på Quality Hotel Strand Gjøvik, og her kan også overnatting bookes
av den enkelte selv. Det vil ikke være mulig å bestille overnatting på Norsk hestesenter denne helgen.
Spørsmål kan rettes til Jo Kåre Bakke (97166203) eller på epost til nm@hovslagerforeningen.no.

Program og klasser NM 2020
Foreløpig program:
Torsdag:
Fra 18.30: rigging og klargjøring av konkurransearena
Gjennomgang av høringen på ny læreplan, og foreningens svar på høringen
Fredag:
Dommergjennomgang og demonstrasjon
Klasse 1, 3 og 5
Foredrag av sensor i hovslagerfaget, Rune Røyrås om fagprøven
Festmiddag på hotellet
Lørdag:
Klasse 2 og 4
Foredrag av Gunnar Torsheim og Hans Petter Aalberg om støping av høver
Klasse 6: Finale
Premieutdeling

•
•
•

Klasse 1 og 2 er debutant/lærlingklasser, og er ikke åpen for deltagere som har startet
divisjon 1 og 2 i løpet av de siste fem årene
Klasse 5 (eagle eye/speedforge) er for både debutant/lærling og åpen klasse.
Debutant/lærling får 20 min, og åpen klasse får 15 min.
De 10 beste fra klasse 3 og 4 er kvalifisert til klasse 6 (finale). Vinner av NM-tittelen er
sammenlagt best i klasse 3, 4 og 6.

Klasser:
Klasse 1: Debutant/Lærling
Tid 70 minutter
Oppgave A: sko 1 fot på hest, fram eller bak, det skal benyttes fabrikksko UTEN kappe, tåkappe i
valgfri utførelse må lages av deltakeren selv.
Oppgave B: Smi en modellsko etter spesifikasjoner (Modellsko kommer)
Klasse 2: Debutant /Lærling Tid 70 minutter
Oppgave A: sko 1 fot på hest, fram eller bak, det skal benyttes fabrikksko UTEN kappe, tåkappe i
valgfri utførelse må lages av deltakeren selv.
Oppgave B: Semi-Surprise. Stempelsko i 25x8, framsko. Modellsko som deltakerne skal kopiere blir
presentert på dagen.
Klasse 3: Åpen Tid 70 minutter
Oppgave A: sko 1 fot på hest, fram eller bak. Håndsmidd stempelsko, dimensjon på jern og søm som
passer til foten. Valgfri tåkappe.
Oppgave B: Modellsko etter spesifikasjoner (Modellsko kommer)

Klasse 4: Åpen Tid 70 minutter
Oppgave A: Sko 1 fot på hest med håndsmidd sko med riss. Dimensjon på jern og søm som passer til
foten. valgfri tåkappe.
Oppgave B: Surprise modellsko som blir presentert på dagen.
Klasse 5: Eagle eye/Speedforging
Åpen: 15 minutter
Lærling/debutant: 20 minutter
Alle sko dømmes likt mot hverandre.
Sko skal smis til fot/modell valgt av dommerne.
Klasse 6: Finale
Tid 80 minutter
De 10 beste sammenlagt fra klasse 3 og 4 er kvalifisert til klasse 6, finale.
Oppgave: Sko to bakben på hest. Håndsmidde sko med riss og sidekapper, materiale og søm til å
passe foten.

