


Information

Frederiksborgheste Championat,
Hoppekåring, føl- og plagskue 2021
Frederiksborg Hesteavlsforeningen

Dato: 14 og 15 august 2021

Sted:
Ikast Rideklub, Navervej 23, 7430 Ikast

Praktiske informationer

Dommere/kåring:
Jakob Algot, Hans Jørgen Dam,
Bjarne Burgdorff og Janni Larsen

Dommere/championat:
Fremgår af startlisterne

Konsulent/kåringen
Jørgen Finderup – SEGES

Fotograf Der er en fotograf til stede på dagen og der kan bestilles billeder direkte fra
fotografen. Info om priser mv. vil ligge fremme i cafeteriet.
Når man deltager i arrangementet samtykker man i at billeder fra
arrangementet benyttes af Frederiksborg Hesteavlsforeningen i
reklameøjemed.

Generelt

Der vil være håndsprit på området.

Frederiksborg Hesteavlsforeningen fralægger sig alt ansvar ved evt. ulykker i
forbindelse med FHF weekenden. 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
https://online.equipe.com/da/competitions/42333

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 side på begge sider af trensen.

Stævnenummer skal man selv sørge for, og skal sidde på venstre side af
trensen under deltagelse i championatet

https://online.equipe.com/da/competitions/37013


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.

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. 16.00.

Aftenfest Der er aften fest i cafeteriet. Vi starter kl ca 19.00

Bokse Har du bestilt boks, skal du være meget opmærksom på, at komme inden for
den tid, hvor stalden er åben.  Åbningstiden er fredag fra 17.00 til 21.00.
Lørdag og søndag er det 7.00 til 21.00. Det er ikke tilladt at komme før/efter af
hensyn til staldmesters planlægning.

Der er halm i boksene, men du skal selv medbringe hø

Der bliver udarbejdet en boksplan, som bedes respekteret.

Boksplanen findes i stalden fra fredag kl. 17. Der vil ligeledes være sat skilte
på boksene.

Du skal være opmærksom på, at alle heste, som stilles til kåring skal være
mødt senest søndag kl. 8.00.

Faciliteter Udendørsbaner – opvarmningsbanen, græsspringbane og grusspringbane må
man ride/varme op på. Det er ikke tilladt at bruge konkurrencebanen (ved
dommertårn.

Hallerne må bruges i det omfang kårings arrangementet tillader det.

HUSK at fra man er ankommet med hesten, så gælder DRF regler.

Sponsorer

Det er igen i år lykkes at finde en masse sponsorer til de samlede
arrangementer, som har givet fine ærespræmier mv.



Kokspang Sadelmageri www.kokspangsadelmageri.dk/'

Vedsted Mølle www.vedstedmolle.dk

www.danishagroshoppen.dk

www.scharf.dk

www.prohorse.dk

http://www.kokspangsadelmageri.dk/
http://www.vedstedmolle.dk/
http://www.danishagroshoppen.dk
http://www.scharf.dk


www.tikarideudstyr.dk

Antons beslag

www.equuscura.dk

www.t-horse.dk

www.equinepower.dk

http://www.tikarideudstyr.dk
http://www.equuscura.dk
http://www.t-horse.dk
http://www.equinepower.dk


Relevante tider
Lørdag den 14 august 2021
 

Cafeteriet åbner for morgenmad 1 time før championatet starter
Championat begynder - se tidsplan på Equipe

 
Relevante tider kåring og skue dyr

Søndag den 15 august 2021

08:00 Cafeteriet åbner for morgenmad
08.00 Alle udstillere møder i Cafeteriet til velkomst og orientering
08:30 Morgenkaffe dommere og dommer føl
09.00 Udtagning af DNA og måling
09.45 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
Fremvisning på fast bund af Vallak

                             
11.00 Bedømmelse i ridehus – Føl
11.45 Bedømmelse i ridehus -  Plag

Bedømmelse i ridehus -  Vallak
11.50 Bedømmelse i ridehus – 3 års hoppe
    Bedømmelse i ridehus – 4 års hopper
 Bedømmelse i ridehus – 5 års og ældre hopper

 
Ca.12:30 Frokost

13:30 Præmieoverrækkelse og karakteristik af formiddagens
fremvisninger, og formiddagens deltagere dyster om ”Årets føl”
Årets Hoppe
Dagens mønstrer

 
14:00 Formanden for avlsudvalget slutter

Med forbehold for ændringer.




