FREDERIKSBORG HESTEAVLSFORENINGEN

Hingste Fremstilling og hoppekåring Fyn 2022
Årets fremstilling af hingste fra hele landet til evt. avlsgodkendelse i bedækningssæsonen 2023 og til
endelig kåring, finder sted søndag d. 25. september 2022.
Det foregår på Allerupsgårds Rideklub Allerup Bygade 29 5220 Odense SØ
Der kan tilmeldes i følgende klasser
Klasse

Alder

Aktivitet

Pris

Klasse 1

2½ års hingste

Mønstres på hård bund, på blød bund og vises
løse i ridehus.

1500 kr.

Klasse 2

3½ års hingste

Mønstres på hård bund, på blød bund og vises
løse i ridehus, samt løsspringes i ridehus.

1500 kr.

Klasse 3

4½ års hingste

Mønstres på hård bund, på blød bund og vises
løse i ridehus, samt løsspringes i ridehus.
For at opnå endelig avlsgodkendelse, skal
hingsten have bestået en 1 dags eller 30 dages
prøve i henhold til avlsprogrammets
bestemmelser.

1500 kr.

Klasse 4

Ældre hingste

Mønstres på hård bund, på blød bund og vises
løse i ridehus, samt løsspringes i ridehus.
For at opnå endelig avlsgodkendelse, skal
hingsten have bestået en 1 dags eller 30 dages
prøve i henhold til avlsprogrammets
bestemmelser.

1500 kr.

Klasse 5

Hingste der kan
optages til
Bevaringsprogrammet
(Se liste på
www.fhf.dk )

Mønstres på hård bund, på blød bund og vises
løse i ridehus, samt løsspringes i ridehus.

1500 kr.
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Klasse 6

Kårede hingste

Dette er en klasse udenfor konkurrence, med det
formål at hingstejere kan fremvise deres kårede
hingste. Vi anmoder om at disse hingstes
brugsegenskaber kommer til udtryk f.eks. ved at
blive fremvist under rytter eller for vogn. Denne
klasse skal betragtes som en
underholdningsindslag og er ikke en mulighed
for omkåring. Hvis allerede kårede hingste
ønskes omkåret skal de stille i Klasse 4.
Klassen er gratis og omfatter ikke boksleje.
Hvis man ønsker boks skal dette ske mod
særskilt betaling kr. 500 pr. dag og da der er
begrænsede antal bokse på stedet har hingste til
kåring fortrinsret.

0 kr

Priserne er inkl. boksleje (dog undtaget klasse 6). Betaling for deltagelse i arrangementet skal
foretages til konto 2300 -6878673547 eller MobilePay 23248 i forbindelse med tilmeldingen.
Tilmelding er ikke gyldig før betaling er modtaget.
Tilmelding og betaling senest d. 12 september 2022
Tilmelding foretages ved at tilmeldingsblanketten på FHF.dk under aktiviteter og kåring.
For at kunne indsættes i avlen, skal hingsten være afstamningskontrolleret via en DNA test. Dette
betyder at der også skal foreligge en DNA test af hingstens moder.
Hingste der møder 1. gang skal dyrlægekontrolleres inden hingstefremstillingen. Dyrlægen skal
udfylde FHF-dyrlægeattesten, der ved aflevering på dagen, max må være mellem 2 – 4 uger gammelt.
FHF-dyrlægeattesten og liste over hvilke dyrlæger, der er godkendt til at foretage undersøgelsen, er
vedlagt indbydelsen i særskilte filer.
Hingste der kasseres pga. fejl i forhold til dyrlægeattesten, samt ældre hingste der ikke består 1-dages
prøven, vil få tilmeldingsgebyret retur efter indsendelse af relevant dokumentation til fhf@fhf.dk.
Vi starter med hingstene og afvikler hele program med måling, fast bund, løse i ridehal samt
løsspringning, inden vi fortsætter med føl, vallakker og hopper.
Husk vaccinationer. Der skal minimum være basisvaccinationer, 2 vaccinationer med mellem 21 og 92
dage. Sidste må ikke være senere end 7 dage før ankomst. Er det ikke i orden, kan man blive afvist og
skal forlade pladsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Frederiksborg hesteavlsforening
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