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OVERORDNA AVLSMÅLSETTING FOR GYPSY COB
Norsk Gypsy Cob Forening har som formål gjennom reinrasa avl å fremme rasens særpreg, ta vare på 
dens egenart og mangfold, og avle fram en sunn og funksjonsdyktig hest med allsidige 
bruksegenskaper. For Gypsy Cob innebærer dette å sikre en langsiktig avlsframgang for egenskapene 
i avlsmålet. Norsk Gypsy Cob Forening ønsker å bevare Gypsy Cob’en slik den er i dag. Det er ikke 
ønskelig med innblanding av andre raser. Avlsplanen skal medvirke til, ett for rasen og brukerne, 
tjenlig og planfast avlsarbeid, som sikrer en langsiktig forvaltning av populasjonen.

AVLSMÅLET FOR GYPSY COB
Gypsy Cob’en skal ha et rasetypisk preg, et funksjonelt eksteriør, allsidige bruksegenskaper, godt 
lynne og god holdbarhet. Målet er en utpreget rolig, samarbeidsvillig og omgjengelig ponni/hest i alle 
størrelser. Den skal være velegnet for ridning, kjøring og show. Gypsy Cob’en skal være kraftig, 
kompakt og godt muskelsatt med rik man, hale og hovskjegg. Gypsy Cob’en er velproporsjonert og 
balansert, stående rett og kvadratisk med en imponerende fremtoning.

I avlsmålet vektlegges egenskapene som vist nedenfor.

Egenskap Vektlegging i %
_________________________________________________________
Eksteriør 40 %
Bruksegenskaper 25 %
Lynne 20 %
Holdbarhet  15 %

Rasebeskrivelse av Gypsy Cob

Overordna avlsmål:
Gypsy Cob’en skal fremstå som en sterk, solid, kompakt og kraftfull hest, kombinert med mengder av
behåring; både man, pannelugg, hale og hovskjegg.

Gypsy Cob’en er utpreget rolig, men er glad i å arbeide. Den er nysgjerrig og tillitsfull, lærenem og 
modig. Det er en hest som heller stopper opp og avventer enn som løper vekk. Den er 
samarbeidsvillig både ved håndtering og ved ridning og kjøring. Den skal også være vennlig i omgang
med såvel andre hester som andre dyr. 

Størrelse: 
Gypsy Cob’en kan være i alle høyder, det er ingen nedre eller øvre grense, men den skal ikke avvike i 
type uansett høyde.

Farge:
Alle farger, unntatt blåøyd hvit, er tillatt. 

Hode:
Hodet ønskes forholdsmessig lite og nett, men i proporsjon til hesten forøvrig. Tunge hoder og 
konvekse profiler (Roman Nose) ønskes ikke. Ørene skal være nette og vel ansatte, lange ører ønskes 
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ikke. Det skal være god bredde mellom øynene som ønskes store, runde og uttrykksfulle. Blå øyne og 
svak pigmentering aksepteres.

Hals:
Halsen skal være vel ansatt, sterkbygget, middels lang og kompakt. Ønskes frihet mellom hodet/hals, 
hingster kan gjerne ha godt muskelsatt overlinje. 

Kropp:
Skuldrene skal være lett skrånende, av passende lengde. Manken skal være veldefinert og middels 
lang. Ryggen skal være kort og godt muskelsatt. Kroppen skal være preget av god dybde og bredde, 
brystkassen vid og kraftfull. Utpreget godt hvelvet kroppsform. Krysset skal være avrundet, bredt og 
godt muskelsatt (apple-shape). Betydelig overbygde hester er ikke ønskelig. Toppet og hellende kryss 
er uønsket. Halen er vel ansatt, ikke for høy og ikke for lav.

Ben og høver:
Lemmene skal være velstilte og føre med velmarkerte ledd. Framknær skal være veldefinerte, flate og 
brede. Hasene skal være veldefinerte og ikke for kraftige. Det ønskes korte, flate piper med kraftig 
beinstruktur. Kodene er velvinklet og av god lengde.  

Høvene er sterke, velformede og i proporsjon til kroppsbygning. 

Behåring:
Manen skal være av kraftig hårkvalitet og mengde, utpreget velbehåret. Halen skal være naturlig, lang
og ha kraftig hårkvalitet. Hovskjegget er et karakteristisk og dekorativt trekk hos en Gypsy Cob.  
Mengde hovskjegg kan variere noe. Det skal i det minste starte hovskjegg fra kneet og ned, samt 
hasen og ned, og omkranse hoven rundt hele. Hovskjegget bør være glatt og fin kvalitet, kruset kan 
aksepteres men er ikke ønskelig. Strukturen bør være fin. Kraftig mengde hovskjegg bør alltid 
vektlegges positivt.  

Bevegelser:
Bevegelsene er aktive, rettlinjet og fremadgående med god energi. Skrittet er taktfast, middelslangt. 
Travet er regelmessig med kraftfull kne og haseaksjon uten utpreget løft. Galoppen er rommelig med 
god naturlig bæring.

Egenskaper som vektlegges for å forbedre egenskaper i avlsmålet

Eksteriør bedømmes etter følgende kriterier:
Rasetype og preg
Kroppsbygning, muskulatur
Beinkvalitet, beinstilling
Bevegelser i skritt
Bevegelser i trav
Helhetsinntrykk ved beskrivelse

Gypsy Cob’en skal fortrinnsvis ikke klippes eller barberes før visning, det vil medføre trekk.

Bruksegenskaper som vektlegges i avlsarbeidet er:
• Bevegelser
• Arbeidsegenskaper
• Kjøreegenskaper
• Ridbarhet
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• Bruksegenskapene tas hensyn til gjennom bruksprøver på utstillingene. Innhold og reglement 
for gjennomføring av bruksprøvene på utstilling er gitt i gjeldende bruksprøvereglement for 
hopper og hingster.

Lynne
er en evaluering av hestens opptreden og vesen/”trivelighet” på utstillinga. Lynnet skal beskrives og 
evalueres av både kåringsnemnd/dommere, bruksprøvedommere og av veterinær når dette er aktuelt. 

Holdbarhet
Bedømmes ut fra hestens egen holdbarhet og eksteriøre egenskaper som påvirker holdbarheten. 
Utvalg for holdbarhet er knyttet til den veterinære og røntgenologiske undersøkelsen og 
eksteriørvurderinga.

UTVALG AV HINGSTER– KÅRING
I avlsdyrutvalget legges størst vekt på hingster, siden det er på hanndyrsiden en kan foreta det
viktigste og strengeste utvalget. Utvalg av hingster til avl baseres på individbedømming. 
Individbedømming skal gi grunnlag for å velge ut avlsdyr med de best ønskelige egenskaper i tråd 
med avlsmålet, samt gi muligheten til å påvise defekter på dyret, som gjør at dyret diskvalifiseres for 
bruk i avlen. For eldre hingster vil en ha tilleggsinformasjon gjennom avkom.

Krav til eksteriør.
Hingster som ved bedømming får typekarakter under 8 og helhetskarakter eksteriør under 7,
kan ikke bli anbefalt brukt i avl. 

Bestemmelser for avlsutvelging.

Utstillingsrett
Hingster som er, eller kan tas inn i A-registeret til Norsk Gypsy Cob Forening har utstillingsrett. Etter 
utstillingssesongen 2021 skal status for hester uten godkjent avstamning revurderes.
Hingst som er kåret i godkjent forbund (se appendix 1) trenger ikke stilles for avlsvurdering i Norge, 
men beholder kåringsgrad/kåring fra sitt forbund. Har ikke hingsten utført bruksprøve eller 
helsekontroll for diskvalifiserende lidelser etter tilsvarende regler som gjelder for avlsplan for Norsk 
Gypsy Cob Forening, må det foretas helsekontroll (røntgen etc som nevnt i vår avlsplan) og 
bruksprøve. Hingsten må i forkant registreres i Norsk Gypsy Cob Forenings stambok med gjeldende 
resultater fra tidligere kåring/kåring fra sitt forbund, før den kan virke i avlen i Norge, og ved behov 
meldes opp til helsekontroll og bruksprøve ved kunngjort offisiell kåring.

Kåring 
Kåring /premiering gjennomføres av godkjent kåringsnemnd på kunngjort utstilling.
Kåring /premiering utføres i henhold til gjeldende avlsplan.

Hingster med og uten full godkjent avstamning sidestilles når det gjelder kåring og premiering. 
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Førstegangs individbedømmelse
Første gang en hingst kan møte til individbedømming er om våren som 3-åring. Ved kåring 
gjennomføres en individbedømming hvor en vektlegger egenskaper definert i avlsmålet. Ved
første gangs godkjenning kan en hingst oppnå kåring, med mulighet for kvalitetsrangering. 
Kåring gjelder som hovedregel for 1 år. 

Andregangs individbedømmelse av avlsgodkjent hingst
En hingst som oppnår kåring, må meldes påfølgende år til ny individsbedømmelse og nye 
bruksprøver etter gjeldende reglement, og kan oppnå premiering. Hingstene under 6 år kan 
gis 2. eller 3. premie. Hingster 6 år og eldre kan oppnå 1., 2. eller 3. premie. Hingstene kan 
rangeres etter kvalitet. 

Hingster som ikke holder mål avlsmessig, får påskriften ”anbefales ikke brukt i avlen» og en 
begrunnelse for dette på sitt dommerkort. 

Teoretisk avkomsvurdering.
Ved tilstrekkelig antall registrerte og offisielt bedømte avkom (helst min.10) skal det foretas 
en teoretisk avkomsvurdering av hingster. Hingsteeier skal underrettes før 
avkomsvurderingen skal foretas. Hingstene kan tildeles avkomspremie Elite, A, B eller C. 
Hingst kan avkomsvurderes inntil 5 år etter sin død, og  få  oppgradert sin avkomsstatus 
post mortem. Dessuten er det anledning til framvisning og presentasjon av en hingsts 
avkomsgruppe på utstilling. Det er en forutsetning at hingsten selv deltar.
På sikt er målsettingen å utarbeide et poengsystem for fastsetting av premiegrad (avlsverdi).

Krav til graden ELITE
Minimum to 2.premierte sønner (evt. kårede sønner) 
I tillegg minimum fem høyt premierte (1. eller 2.pr) hopper/vallaker.

Graden A: Minimum en 2.premiert sønn 
I tillegg minimum fem 2. premierte hopper/vallaker.

Gradene B og C: skjønnsmessig vurdering.

Eksteriørbedømmelse, veterinærundersøkelse og bruksprøve på utstilling

DNA-prøve
Alle kårede hingster uten dokumentert DNA profil skal DNA-types. Dette kan gjøres i sammenheng 
med kåring.

Individbedømmelse
Ved individbedømming gjennomgår hingsten en veterinær- og røntgenologisk undersøkelse, 
eksteriørvurdering og bruksprøve.

Løsvisning
Visning av hingst ved løsmønstring gjennomføres der det er praktisk mulig for å styrke dommernes 
vurdering av hingstenes bevegelser.

Bruksprøve er obligatorisk første gang en hingst møter til individbedømmelse. Det skal holdes 
kjøreprøve i firehjuls eller tohjuls vogn i ei løype, eller rideprøve (se bruksprøve reglement for 
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momenter). 3 års hingster kan vise tømmekjøringsprøve istedenfor ride- eller kjøreprøve. Se 
gjeldende bruksprøvereglement for hopper og hingster.

Resultatene fra bedømmelsene av eksteriør, bruksegenskaper, lynne og holdbarhet
skal vurderes i henhold til vektleggingen av de ulike egenskapene, og gi grunnlag for
kåringen. Hingster som lider av defekter vurderes i henhold til punkt «Lidelser som fører til at 
hingsten diskvalifiseres for kåring». Kravene til egenskapene i avlsmålet må tilfredsstilles hver for 
seg. Holder ikke eksteriøret mål, kan ikke hingsten anbefales for bruk i avlen uansett hvor gode 
bruksegenskaper den har. Har hingsten ikke godkjente bruksprøver, kan den ikke anbefales for bruk i 
avlen uansett hvor godt/korrekt eksteriøret er. Det samme gjelder for lynne og holdbarhet. For å bli 
anbefalt brukt i avlen må hingsten ha minimum 8 i typekarakter og ikke under 7 i helhet eksteriør.

Dispensasjon
Norsk Gypsy Cob Forening kan sammen med kåringsnemnd for rasen etter skriftlig søknad 
innvilge dispensasjon/utsettelse i inntil ett år fra ordinært kåringsforløp. Dette gjelder for:
• Hingster som skal stilles til avlsgodkjennelse for første gang og ikke kan vise 

      bruksprøve. Helseundersøkelse og eksteriørbedømming kan man ikke fravike fra.

• Hingster til andregangs individsbedømmelse og bruksprøve.

Norsk Gypsy Cob Forening avgjør sammen med kåringsnemnd for rasen om en hingst kan 
benyttes i avl i dispensasjonsperioden. 

Hingst med innvilget dispensasjon vil ikke motta ny innkalling. Dersom hingsten etter 
dispensasjonsperioden ikke møter til ny avlsvurdering som forventet, bortfaller kåringen 
automatisk.  

Lidelser som fører til at hingsten diskvalifiseres for kåring
Det skal ikke avlsgodkjennes hingster dersom det ved den kliniske veterinærundersøkelsen 
påvises følgende defekter: 

a) Klapphingst, urhingst og hingster med store forskjeller i testikkelstørrelse og konsistens
aksepteres ikke.
b) Pungbrokk aksepteres ikke for hingster yngre enn 10 år. Eiere av kårede/avlsvurderte hingster må, 
dersom hingsten får pungbrokk, umiddelbart rapportere dette til NHS. Dette må gjøres klart for 
hingsteeiere ved tildeling av dommerkort og beskrives her.

Roterte testikler er uønsket, men er ikke automatisk diskvalifisert i avlen. Slike funn blir vektlagt i en 
helhetsvurdering.

c) Alvorlige bittfeil aksepteres ikke, dvs overbitt eller underbitt der fortenner i over- og underkjeve 
ikke slites mot hverandre og dette ikke har årsak i skade.
d) Draktbruskforbeining grad 4 eller 5 og alle grader med frittliggende kjerne (se fig.). Graden skal 
beskrives på dommerkortet.
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Fig. Referanselinjer for grader av forkalkning i draktbrusker.
Grad 1 – minimal forkalkning opp til laveste nivå av leddspalte i hovledd.
Grad 2 – mildere forkalkning opp til øverste nivå av leddspalte i hovledd.
Grad 3 – moderat forkalkning til øvre nivå av hovsenebein.
Grad 4 – uttalt forkalkning opp til midt på kronbein.
Grad 5 – Sterkt utbredt forkalkning på nivå av øvre halvdel av kronbein.
(kilde: ”Mirja Ruohoniemi, Helsinki, 1997”)

e) Løse beinbiter/osteochondrose medfører at de diskvalifiseres for bruk i avlen. Vurderes ut i fra 
røntgenfunn.
f) Dobbeltsidig ringfot
g) Positiv test på pssm (Polysaccharide Storage Myopathy)
medfører at de diskvalifiseres for bruk i avlen. Vurderes ut ifra DNA test eller blodprøve.

I de tilfeller det påvises diskvalifiserende lidelser hos hingsten, skal det påføres dommerkortet at 
hingsten gis avlsforbud. 

Klinisk undersøkelse av kjønnsorgan i forbindelse med kåring
Klinisk undersøkelse av testiklene gjennomføres i forbindelse med kåring/avlsvurdering. Ved 
førstegangs visning skal hingsten ha 2 testikler av normal størrelse, normalt leie i pungen, 
symmetriske og av normal konsistens. Rotasjon av en eller begge testikler er ikke uvanlig på noen 
hesteraser.

Bruk av embryo
Det registreres Gypsy Cob i Norge som har blitt til ved embryooverføring.

Kunstig semin (KS)
Hingster i Norge kan benyttes til KS på norske hopper. Importert sæd fra hingster oppstallet i utlandet 
kan også benyttes til norske Gypsy Cob hopper så lenge de er registrert i et av forbundene i appendix 
1. Importør må fremskaffe DNA-profil og nødvendig avstamningsdokumentasjon for hingst og 
oversende registrator)

Bruk av lagret sæd
Sæd fra død eller kastrert hingst kan brukes uten begrensning, under forutsetning av at hingsten var 
avlsgodkjent. 
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RANGERING AV HOPPER

Hoppeutstillinger
Premiering av hopper baseres i første omgang på individbedømmelse og senere på informasjon om 
avkom. Hoppeutstillinger med bruksprøver blir derfor et viktig tiltak i avlsdyrutvalget. Bruksprøvene 
gjennomføres etter gjeldende bruksprøvereglement for hopper og hingster. Premieringsgrunnlaget på 
hoppeutstillingene må være i tråd med rasens avlsmål. Rasen bør opprettholde sin gode tradisjon med 
å sette hoppene tidlig inn i avlen, men ikke før de er 3 år. Det anses som viktig til enhver tid å benytte 
riktige stimuleringsmidler (pengepremie og andre utstillingstilskudd) for å få hoppene fram til 
utstilling.

Krav til avstamning
Norskfødte hester med og uten kjente foreldre, unnfanget etter14.01.15 har utstillingsrett og kan 
stilles til typegodkjenning. Det samme gjelder importerte hester uten kjente foreldre eller som ikke er 
registrert i et av forbundene i appendix 1. Dersom importen har skjedd før 14.01.15, må det fremvises 
importpapirer. Disse kan senere bli premiert på offisiell utstilling. Etter utstillingssesongen 2021 skal 
status for hester uten godkjent avstamning revurderes.

AVLSREGULERENDE TILTAK

I gypsy cob-avlen vil det fortsatt finnes individer uten dokumentert avstamning. Slike hingster
vil kunne møte til kåring og premiering på lik linje med hingster med dokumentert 
avstamning dersom det kan dokumenteres at de er importert. Hopper uten dokumentert 
avstamning kan komme til typegodkjenning for rasen under forutsetning av at det enten 
finnes dokumentasjon på at hoppa er importert, eller at den er avkom etter hingst kåra i 
Norge og under hoppe som kan møte til typegodkjenning sjøl.  

Typegodkjenning av hopper
Hopper som er berettiget til å møte til typegodkjenning kan gjøre det på offisielle utstillinger. 
For å oppnå graden «Typegodkjent» må hoppa ha minimum 7 i helhet på eksteriør og 
bestått bruksprøve. Disse hoppene vil kunne få tildelt stamboknummer. Dersom 
typegodkjent hoppe har avkom fra før, vil disse avkommene kunne få oppgradert sin status 
ved at eier tar kontakt med NHS, se registreringsreglementet.

Import av hest og moderlivsimport                                                        
Hest av rasen eller moderlivsimport kan registreres som Gypsy Cob dersom hesten selv eller 
foreldrene ved moderlivsimport er registrert i et av forbundene listet i appendix 1, ellers må hesten 
eller avkommet stille til typegodkjenning for å bli registrert i Norsk Gypsy Cob Forenings stambok. 

AVLSSTIMULERENDE TILTAK

Avlsstimulerende tiltak i regi av Norsk Gypsy Cob Forening 
Det anses som viktig til enhver tid å benytte stimuleringsmidler (pengepremier og andre 
utstillingstilskudd), for å få fram Gypsy Cob til offisielle utstillinger.
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Det gis rosett med Norsk Gypsy Cob Forenings logo til alle hester som oppnår godkjent, avlsgodkjent
eller sløyfe på unghest. I tillegg gis det en premie til beste Gypsy Cob på hver utstilling. Beste hoppe, 
hingst, vallak og unghest gjennom året (sammenlagt bruks og eksteriør) får en tilleggspremie av 
Norsk Gypsy Cob Forening ved passende anledning (eier må da være medlem i Norsk Gypsy Cob 
Forening for å få tilleggspremie).

Spesielle ansvarsområder
Det er ønskelig med spesialutdanning av dommere for å øke dommernes kompetanse om rasen. Det er
behov for å få rasen dømt av internasjonale dommere. Det er ønskelig på sikt med en norsk godkjent 
dommer på rasen. 

Innsamling av resultater fra ulike bruksområder er ønskelig. Det er behov for å få samlet inn resultater
fra ulike brukskonkurranser for alle registrerte Gypsy Cob’s på sikt. For at dette skal kunne 
gjennomføres kreves det i første omgang et samarbeid med Norges Rytterforbund.

Avlsstimulerende tiltak i regi av Norsk Hestesenter 

Hingste-, hoppe- og vallakutstillinger
Norsk Hestesenter er behjelpelig med å arrangere disse utstillingene. Raseorganisasjonen skal være 
behjelpelig med teknisk personell.

Unghestskue
Norsk Hestesenter i samarbeid med raseorganisasjonene er ansvarlig for å arrangere unghestskuene. 
Raseorganisasjonen skal være behjelpelig med teknisk personell.

Individregistrering og utgivelse av stambok
Hingsteeier er ansvarlig for innsending av bedekningslister til Norsk Hestesenter og Norsk Gypsy 
Cob Forening innen 1. oktober i bedekningsåret. Ved for sen innsending av bedekningsliste, vil 
hingsteeier bli ilagt en tilleggsavgift. Føllregistrering gjøres på bakgrunn av innsendt springseddel fra 
hoppeeier.Utdrag av registreringsregler finnes i vedlegg.

Norsk Hestesenter har ansvar for registrering og stambokføring av Gypsy Cob etter de retningslinjer 
som Norsk Gypsy Cob Forening og Norsk Hestesenter til enhver tid er enig om.

Annen økonomisk støtte til avlsarbeidet
Økonomisk støtte til avlsarbeidet tildeles i tråd med avlsplanens innhold. Tildeling bestemmes av 
styret ved Norsk Hestesenter etter søknad fra Norsk Gypsy Cob Forening.

OPPFØLGING AV AVLSPLANEN

Revisjon av avlsplan
Avlsplan for gypsy cob skal ha en hovedrevisjon hvert fjerde år og kan endres en gang pr. år.

Endringsforslag
Raseorganisasjonen sender eventuelle endringsforslag til Norsk Hestesenter innen
20. mai. Mattilsynet vedtar eventuelle endringer.
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INSTRUKSER FOR KÅRINGSNEMND OG DOMMERE 

Regelverk
Kåring av hingster foregår etter til enhver tid gjeldende avlsplan, utstillings- og bruksprøvereglement. 
Kåringsdommere blir foreslått av avlsorganisasjonene og oppnevnes til den enkelte utstilling av 
administrasjonen ved NHS.  

Utdanning av dommere
Utdanning og autorisasjon av eksteriør- og bruksprøvedommere foregår i regi av Norsk Hestesenter, 
etter nærmere fastsatte utdanningsplaner.
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Appendix 1

Forbund som godkjennes for registrering inn i Norsk Gypsy Cob Forenings stambok:

1. Traditional Gypsy Cob Association - TGCA (UK) http://www.tgca.co.uk/

2. Gypsy Horse Association – GHA (USA) http://www.gypsyhorseassociation.org/ (bare de 

som er purebred registrert, ikke cross eller drumhorse)

3. Gypsy Cob Register – GCR (UK) http://www.gypsycobregister.com/

4. Dans Tinker Forening http://www.dansktinkerforening.dk/velkommen

5. Svenska Tinkerhästsellskapet http://www.svenskatinker.se/ 

6. Nederlands Stamboek voor Tinkers http://www.nsvt.eu/ 

7. Irish cob society LTD og alle deres underavdelinger (ikke cross eller partbred) 

http://irishcobsocietyltd.webs.com/

a. ICS Denmark http://www.irishcobsociety.dk/ 

b. Suomen Irlannincobyhdistys-FSICry www.irlannincobyhdistys.kotisivukone.com   

c. France Irish Cob http://www.irishcob-fr.org/ 

d. ICS Czech republikk http://www.icscr.cz/ 

e. ICS Sveits http://www.irishcob.ch/ 

f. ICS Sverige http://www.irishcobsociety.se/index.php?sida=startsidan 

8. Tinker horse and Irish cob Society - THAICS (D) http://www.thaics.de/

(9. ICS Nederland http://ics-nederland.com/index.php/nl/ og deres underavdelinger (ikke 

cross)

a. http://www.irishcob.cz/ (Czech republikk))

10. Gypsy Vanner Horse Society – GVHS (USA) http://vanners.org/

a. The Canadian Gypsy Vanner Horse Club http://www.canadiangypsyvannerhorseclub.com/
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.canadiangypsyvannerhorseclub.com%2F&h=dAQEMuq4O&enc=AZMhE3mixAoQ_4t56wqwFvRcJYbfBh76Pnd0WrzAS3zvRrO5EbNyOJNiEE737aNLqEkbIHZq3FSTIW_BoKZq-p7kdjhSPfmxjz9mDkVADzwKQj5pQBtJEBVraW3L7EwlIWpbMsg7LiaLnWoh7cDOKwS-aAw714qRkpzrYSMiTiQDdA&s=1
http://vanners.org/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.irishcob.cz%2F&h=eAQGTJ2HM&enc=AZMO_u1OD2DuZ9Pm11t7U7ec8SDWvTMJciBIz_FlE_hRUIsXArOVhqQncdkDuwv-XTttIqkcnWS_l25UTux3DgBkh3okoj-YChuj1BUcf9AHwNYYpEhMjz4vlgtfLAQEkvRAuXpEI5LWYrl4DiYCOplMEuHcmzq6ynVceGM9pszAZA&s=1
http://ics-nederland.com/index.php/nl/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thaics.de%2F&h=7AQEyWBel&enc=AZPcUyP7CzkB1SQYpmVHXk1ePW4Iab6s63iqDrmSuLXQnsH1xV7lohQFk6JBZeiIJF6azslMGpYN1I4kYhBCCLsom4B_4sh6wmscdjvSHXBa-rDnMltX6B8QEQ42ZCmKk7eo1WproVzYTSmMrQ282ToPSvYvuqPOkeP87in0na8Pmw&s=1
http://www.irishcobsociety.se/index.php?sida=startsidan
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.irishcob.ch%2F&h=TAQFS0SKE&enc=AZPP1RDNeXPWGinF8ka9e_6D6BletU8yZZoGu-VL9r0gg9iFztrBq7qndII1VheNZWnd_vMlRuQShHoTcl5dFudaSVr6vv4VME4Co_bpRpRqZtxwnsBnePzQz-jWZorNcbOli2srssbuhaer9h9RoxwyOZfX9iAcNnxG7kkGxzigmw&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.icscr.cz%2F&h=0AQEjNNqK&enc=AZOfqlgbnll27BkK56BrVNdvOtcsHohvw_5VDrcPJ_DFNLGSpdWKkZuGlW_0-VJLlSWzHg_VRyz1bRGa7MgGbBVlSf6jzJIENTuEBNpo8CmxOH2QN_CzEzGFnY0-CUMhArJYDJVEYkiWRJ8fLZoFQNwhuTyHjbm7xR7unJ0e24QnIA&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.irishcob-fr.org%2F&h=oAQGFXFye&enc=AZME-WQy6kBB3HydX4tkWA5_UCQJmYhMOWhw5OZmHrZpDTkSHcrbqeZku3ykTDzBZPLuPNd2r5ijjnZmXB6Nktez96QJ5DQtz4e-B94hsMKsC8bDojXu8-bUkJmM6WcT7kioFDouofkoANsNd9EQVSYOzWDeyoljFz5nzD8pL8TIcw&s=1
http://www.irlannincobyhdistys.kotisivukone.com/
http://www.irishcobsociety.dk/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Firishcobsocietyltd.webs.com%2F&h=9AQF55ycc&enc=AZN2VjcegRJe-sa4ZVffHxl6xhgpC2cowqXpdQxhAHGvc_YmtkfaTibof8wF5NEYrJUdjFCr0CaW6_pIux7uIPCPmbv9Nk1klDqQOmEUZ96NQrlpT0PQsGLiVOy_8KVOE3SjMQUm1_4myTb4vqeEKBJmHKIhYuS25PuS6IYJf-mUhg&s=1
http://www.nsvt.eu/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.svenskatinker.se%2F&h=-AQEQtHtu&enc=AZMuBFK4K_TUe0cHeHVyAMLWNqP_UvToS1Py1acN5DYX8XhK8ESWTbkLDB16sBuxo8mXB1XZ0dW-S1G2RS6mGSz-ye4NSv1vw9mcbFQemlWImkE0Flsbms731xCPoOU9Y6tcoqZeqRgwWi40hspDbCEGixqrHb99l6EAS5WyjuzE0Q&s=1
http://www.dansktinkerforening.dk/velkommen
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gypsycobregister.com%2F&h=GAQEdFfcO&enc=AZNnZQEeXeqEmatBsyLDmPG--TC19zBtdRkxk44k4tsRcH-Ks9a46qnVDQ-M5gM_tsIEqFBVzz4JYJ1tYHNEabAjGUIU_P9fbc2sxTRfRWMsUOxTnf0Y94r-Zsg6DKDWzZ-bbEEIpj58-d35rwkHxY2AnB5L85tfxSt0hZiJcO2Zqw&s=1
http://www.gypsyhorseassociation.org/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tgca.co.uk%2F&h=9AQF55ycc&enc=AZNN6Dh7IfUAX4-_QlavCyytJaY0hUS27APVCxjYuSzUyu48h0Lp_5AAhgM9QZ8aqgtB6u62pVzoUhVpIN0A1-RL7Kbiytd8XiqaKSb3ItL9haceMoDUSDyWL6KBb5Hjiy9v5Z-mZXHuPVFS5-H_MbfK80Jg_k_euZwMPOOH4l74cg&s=1


Appendix 2

TYPEGODKJENNING OG REGISTRERING AV GYPSY COB
For Gypsy Cob uten kjent stamme og som ikke er registrert i NGCF eller forbundene listet 
opp i Appendix 1 gjelder følgende:

• Disse må vises på utstilling og oppnå minst 7 i helhet eksteriør og avlegge godkjent 
bruksprøve. 

• For å kunne stille på utstilling må hesten ha kjøpekontrakt og pass. Disse
må sendes inn til Norsk Hestesenter for godkjenning i god tid før utstilling.

• Hester med pass fra en organisasjon som er listet opp i Appendix 1 trenger ikke stilles til 
typegodkjenning, men blir registrert rett inn i stamboka.

13


	OVERORDNA AVLSMÅLSETTING FOR GYPSY COB
	AVLSMÅLET FOR GYPSY COB
	Rasebeskrivelse av Gypsy Cob
	Overordna avlsmål:

	Egenskaper som vektlegges for å forbedre egenskaper i avlsmålet
	Lynne
	Holdbarhet


	UTVALG AV HINGSTER– KÅRING
	Krav til eksteriør.
	Bestemmelser for avlsutvelging.
	Utstillingsrett
	Kåring
	Førstegangs individbedømmelse
	Andregangs individbedømmelse av avlsgodkjent hingst
	Teoretisk avkomsvurdering.
	Krav til graden ELITE

	Eksteriørbedømmelse, veterinærundersøkelse og bruksprøve på utstilling
	DNA-prøve
	Individbedømmelse
	Løsvisning
	Dispensasjon

	Lidelser som fører til at hingsten diskvalifiseres for kåring
	Klinisk undersøkelse av kjønnsorgan i forbindelse med kåring
	Bruk av embryo
	Kunstig semin (KS)
	Bruk av lagret sæd

	RANGERING AV HOPPER
	Hoppeutstillinger
	Krav til avstamning

	AVLSREGULERENDE TILTAK
	Typegodkjenning av hopper

	AVLSSTIMULERENDE TILTAK
	Avlsstimulerende tiltak i regi av Norsk Gypsy Cob Forening
	Spesielle ansvarsområder

	Avlsstimulerende tiltak i regi av Norsk Hestesenter
	Hingste-, hoppe- og vallakutstillinger
	Unghestskue
	Individregistrering og utgivelse av stambok
	Annen økonomisk støtte til avlsarbeidet


	OPPFØLGING AV AVLSPLANEN
	Revisjon av avlsplan
	Endringsforslag

	INSTRUKSER FOR KÅRINGSNEMND OG DOMMERE
	Regelverk
	Utdanning av dommere

	Appendix 1
	Appendix 2
	TYPEGODKJENNING OG REGISTRERING AV GYPSY COB




