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Information
Frederiksborgheste Championat,
Hoppekåring, føl- og plagskue 2022
Frederiksborg Hesteavlsforeningen
Dato:

10 og 11 september 2022

Sted:

Ikast Rideklub Navervej 23 7430 Ikast

Praktiske informationer:
Dommere/kåring:
Bjarne Burgdorff - Jakob Algot - Jane Jarshøj
Dommer føl : Birgitte Rye
Dommere/championat:
Fremgår af startlisterne på Equipe:
https://online.equipe.com/da/competitions/49608
Konsulent/kåringen:
Jørgen Finderup – SEGES
Stald ansvarlig: Camilla Grenholt
Sekretariatet:
Heidi Jacobsen
Fotograf

Generelt:

Når man deltager i arrangementet samtykker man i at billeder fra
arrangementet benyttes af Frederiksborg Hesteavlsforeningen i
reklameøjemed.
Frederiksborg Hesteavlsforeningen fralægger sig alt ansvar ved evt. ulykker i
forbindelse med FHF arrangementer. Alle opfordres til at sikre, at den
obligatoriske heste ansvarsforsikring er i orden og dækker i forbindelse med
deltagelse i arrangementet.

Championat
Starttider og andre relevante informationer omkring championatet fremgår af
Equipe. Se link længere oppe.
Opvarmning foregår på de opvarmningsbaner der er samlet på området.
Alle ryttere til hest SKAL bære ridehjelm og der rides efter DRF's reglement.
Katalog

Udsendes til alle medlemmer på mail, samt offentliggøres på fhf.dk samt
facebook.

Trensenr. Udstillere skal selv sørge for at medbringe trensenr og under kåringen er
trense numret det katalognummer, som fremgår af fremstillings listen.
Trensenumret skal sidde på højre side af trensen,

Stævnenummer skal man selv sørge for, og skal sidde på venstre side af
trensen under deltagelse i championatet
Hestepas HUSK at medbringe hestepas på alle heste af hensyn til transportreglerne.
For heste som skal kåres skal der under hjemtransporten medbringes kopier
af de første tre sider af hestepas.
OBS hestepas vedrørende hopper til kåring skal afleveres til sekretariatet ved
ankomst eller senest kl 9.00 søndag morgen. Der bliver udleveret midlertidig
transportpapirer.
Husk vaccinationer. Der skal minimum være basisvaccination, 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.
Bespisning
Det er muligt at købe mad og drikkevarer i cafeteriet hos Ikast Rideklub.
Cafeteriet åbner lørdag/søndag en time før arrangementet starter og lukker ca
kl.16.oo
Aftenfest

Der er aften fest lørdag i cafeteriet. Vi starter omkring kl 19.00.

Bokse

Har du bestilt boks, skal du være meget opmærksom på at komme inden for
den tid, stalden er åben. Åbningstider er Fredag fra 17.00 til 21.00. Lørdag og
søndag er det 7.00 til 21.00. Det er ikke tilladt at kommer før/efter af hensyn til
staldmesterens planlægning.
Boksplanen findes i stalden fra Fredag kl 17.00 Der vil ligeledes være sat
skilte på boksene.
Der er halm i boksene, men du skal selv medbringe hø. Du skal IKKE muge
boksen når den forlades.
Du skal være opmærksom på, at alle heste, som stilles til kåring skal være
mødt senest søndag kl. 9.00.

Stande på pladsen: Kokspang Sadelmageri kommer igen og viser produkter fra deres
sortiment. Her kan du blandt andet købe FHF tøj med logo.
T-Horse vil også være der og giver gode råd omkring fodring,
foderplaner og tilmed rabatter på forskellige fodermærker.

Sponsorer til de samlede kårings- og championats arrangementer 2022
En kæmpe tak til vores sponsorer, som støtter os med flotte præmier.

www.algot-beslagsmed.dk

www.kokspangsadelmageri.dk

www.vedsted-molle.dk
www.danishagroshoppen.dk

www.sharf.dk

www.prohorse.dk

www.tikarideudstyr.dk

Antons Beslag

wwww.equuscura.dk

www.t-horse.dk

www.absolut-horse.dk

www.urtefarm.dk

www.vardeaadallam.dk

www.mikkla.dk

www.svanekøkkenesbjerg.dk

Schmeltz Fysio

www.nataliehorsecare.dk

www.aveve.dk

www.riderbyhorse.dk
CP Horsecare
Anne Ussing forfatter
Tove Due

Tidsplan - Vi gør opmærksom på det er ca. tider.
Lørdag d. 10 september 2022 : Championater -start tider fremgår af Equipe
Søndag d. 11 september 2022:
08.00
08.30
09.00

Fælles velkomst i cafeteria med udstillere af kåringsheste
Morgenkaffe for eksteriørdommere
Udtagning af DNA vedrørende kåringer og måling af kåringsdyr

10.30

Fremvisning på fast bund Vallak
Fremvisning på fast bund 3 års hoppe
Fremvisning på fast bund 4 års hopper
Fremvisning på fast bund 5 års og ældre hopper

11:45

Bedømmelse i ridehus – føl

12:45

Frokost

13.30

Bedømmelse i ridehus af Plag
Bedømmelse i ridehus Vallak
Bedømmelse i ridehus 3 års hoppe
Bedømmelse i ridehus af 4 års hopper
Bedømmelse i ridehus af 5 års og ældre hopper

15.30

Præmieoverrækkelse og karakteristik af formiddagens
fremvisninger, og formiddagens deltagere dyster om ”Årets føl”
Årets Hoppe og Dagens mønster
Formanden for avlsudvalget slutter af.

Med forbehold for mindre ændringer
Alle heste skal fremvises i katalognummer orden inden for hver klasse, og i forhold
til alle opgaverne. Dette bedes respekteres af hensyn til dommerne.

Deltagere – Kåring, Føl- og Plagskue
Hold I: Føl
Katalog nr.
01
02
03
04
05

Hest
Gedsø´s Valentina
Gedsø´s Revelli
Limfjordens Tozcana
Marabou Rosso
Foldagers Aljano

Efter
Vestergårds Miquel
Vestergårds Miquel
Lykkesborgs Torino
Højdalgaards Archilles
Højdalgaards Archilles

Hold II: 1 års:
Katalog Nr.
06

Hest
Limfjordens Odette

Efter
Salisbury Vejleby

Hold III: 2 års hopper:
Katalog nr.
07

Hest
Yndi Torp

Efter
Griffin Svinding

Hold IV: Unghingste til forbesigtigelse Ingen
Katalog nr.
Hest

Efter

Hold V: Vallakker
Katalog nr.
08

Hest
Sandbjergs Santo

Efter
Nando Fjord

Hold VI: 3 års hopper
Katalog nr.
09
10

Hest
Fredenslyst Carola
Hasfeldts Wild Red Rose

Efter
Casall Sem
Toftagersgårds Red Diamond

Hold VII: 4 års hopper
Katalog nr.
11
12
13
14
15
22 Efteranmeldt

Hest
Nordboens April
Foldagers Annabell
Vestergårds Rayana
Maggie ES
Sia Fay
Hestely´s Clarissa

Efter
Højdalgaards Archilles
Vestergårds Nielson
Vestergårds Nielson
Nytoftgaards Maximus
Sarlot Drage
Sarlot Drage

Hold VIII: 5 års og ældre hopper
Katalog nr.
Hest
16
Vivaldi´s £
17
Beyond Reach
18
Nordboens Bell
19
Selma af Læsø
20
Tea Høghøj
21
Frederikke Højhøg

Efter
Højdalgaards Archilles
Elstedgaards Bolero
Aschlan Enghaven
Prins Amadeus Hegnsbo
Højdalgaards Archilles
Højdalgaards Archilles

