
 

 
Frederiksborg Hesteavlsforeningen indbyder til kåring 2020 

 
Sjælland - d. 29-30/8-20 Team Cabe Sportsrideklub, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted 

(Kåring lørdag – Championat lørdag og søndag) 
Dommerhold: Hans Jørgen Dam Pedersen, Janni Larsen, Jane Jarshøj 

Jylland - d. 5-6/9-20 Ikast Rideklub, Navervej 23, 7430 Ikast  
(Kåring søndag – Championat lørdag og søndag) 

Dommerhold: Jakob Algot, Inge Foldberg Olsen, Jens Ole Ris 

 
Hoppekåring: 

Inddeles i 3-års, 4-års og 5-års samt ældre. 
Måles, fremvises på fast bund, på trekantbane i ridehus samt løse i ridehuset 

Pris: kr. 750,- pr tilmeldte hest. 
 

Forbesigtigelse af hingste: 
Fremvises på fast bund, på trekantbane i ridehus samt løse i ridehuset 

Pris: kr. 250,- pr tilmeldte hest. 
 

Vallakkåring: 
Måles, fremvises på fast bund, på trekantbane i ridehus samt løse i ridehuset 

Pris: kr. 450,- pr tilmeldte hest 
 

Føl og plagskue: 
Inddeles i 1-års og 2-års samt Hingsteføl og Hoppeføl. 

Føl fremvises med hoppe ved hånd samt løs i ridehuset.  
Plage fremvises for hånd samt løse i ridehuset  

Pris: kr. 200,- pr tilmeldte hest. 
 

Ikast Rideklub : 

Pga. covid-19 situationen, bliver der stillet en kæmpe grill frem, som folk selv kan bruge til deres 
medbragte kød. Borde og stole er også til fri afbenyttelse. Vi kan også sidde i kantine området, 
sålænge plads haves. 

Team Cabe, Ringsted : 

Der er en kæmpe kantine så der kan holdes aftenfest med fællesspisning uden problemer med de 
nuværende restriktioner om max. 50 personer. Tilmelding til aftenfest er derfor “Først til mølle”. 
Der oprettes venteliste hvis der skulle være flere end 50 tilmeldte. 



 
 

Tidsplaner: 
Der tilstræbes alle kåringer og championatsklasser ligger fortløbende, men ved mange 

tilmeldinger kan det være nødvendigt at have flere i gang samtidig. 

Kåring afholdes indendørs i 20*60 ridehus . 

Tilmelding: 
Sker ved udfyldelse af tilmeldingsskema for hvert arrangement - se link på www.fhf.dk 

senest 1. august for alle arrangementer. 

 

Betaling skal foretages til mobilepay 23248 eller bankkonto er Nordea reg. nr 2300 6878 673 547. 

Først når betaling er modtaget er tilmeldingen gyldig. 

Info omkring championat kan findes på: www.fhf.dk samt www.go.rideforbund.dk 

Andre tilkøb: 
Boks Ikast hele weekenden:  kr. 650,- 
Boks Ikast en dag:    kr. 550,- 
Boks Team Cabe hele weekenden: kr. 500,- 
Boks Team Cabe en dag:   kr. 250,- 
Camping Ikast m/el:   kr. 500,- 
Camping Ikast u/el:   kr. 100,- 
Camping Team Cabe m/el:  kr. 200,- 
Camping Team Cabe u/el:  kr. 75,- 
 
Team Cabe Aftenfest voksen:  kr. 125,- 
Team Cabe Aftenfest barn u/15 år: kr. 70,- 

 
 
Vi glæder os til nogle festlige dage. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 
Frederiksborg Hesteavlsforeningen 
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