
Historiens første digitale eliteskue!
Tidenes første digitale eliteskue er et faktum, og det ble gjennomført med stor suksess!
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I helgen gikk den hybride versjonen av Norsk Varmblod Eliteskue av stabelen på GRK-arena i
Gjøvik. Tradisjonelt sett har Norsk Varmblod Eliteskue blitt avholdt sentralt på Østlandet, men i
vårt langstrakte land betyr det at mange hester får en veldig lang reisevei. Det har i lang tid
vært et ønske om forbedringer på dette området for å gjøre det lettere for Norsk Varmblod sine
medlemmer å delta. Løsningen ble et digitalt eliteskue.

Ivareta hestevelferden

For oss i Agria er dyrevelferd kjernen i alt vi driver med, og vi var derfor svært entusiastiske da
Norsk varmblod presenterte ideen om en hybridløsning av årets eliteskue. Lange reiser på
hestetransport kan være svært tøft både for hopper og føll, men dette digitale alternative bidro
til å ivareta hestevelferden, og gjorde det mulig for enda flere på delta, sier administrerende
direktør i Agria Dyreforsikring, Marianne Broholm Einarsen.

Både fysisk og digitalt



Landet ble delt opp i fire regioner, hvor de kvalifiserte fysisk måtte møte på sine steder, mens
dommerne satt på GRK-arena og bedømte hestene digitalt over appen Ridesum. Region Nord
avholdt eliteskue på Bardu, Region Midt på Fræna og Region Vest i Sandnes.

Det digitale eliteskuet ble arrangert som et eget arrangement med gjeve titler og premier, mens
region øst hadde sitt eliteskue på GRK-arena hvor dommerne fysisk var tilstede. I Agria føll-
championat ble det kåret vinnere både fysisk og digitalt.

For resultater: Klikk her!

For video av alle hestene som ble vist:klikk her!

Hva er eliteskuet?

Eliteskuet er den årlige finalen for hopper, to-åringer og føll hvor årets beste ridehester kåres.
Hestene kvalifiseres gjennom de regionale utstillingene som går i løpet av året. Krav til
kvalifisering er at hesten må være en Norsk Varmblod i A-registeret, ha en helhetskarakter på
minst 8,00 for føll og toåringer, og 1. premie for hopper på tre år og eldre. På Eliteskuet
utnevnes årets beste innen årsklasse og disiplin.

https://norskvarmblod.no/eliteskue-elitefinaler-pa-biri-2021/
https://www.facebook.com/watch/534893493197943/617708859592047

