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Praktiske informationer

Dommere: Inge Foldberg Olesen, Jens Ole Riis, Bjarne Burgdorff
Dommerføl Birgitte Rye

Konsulent: Jørgen Finderup – SEGES

Staldansvarlig: Mette Poulsen 22479944

Sekretariat: Heidi Jacobsen 22274378

Generelt Frederiksborg Hesteavlsforeningen fralægger sig alt ansvar ved evt. ulykker i
forbindelse med FHF arrangementet. Alle opfordres til at sikre, at den
obligatoriske heste ansvarsforsikring er i orden og dækker i forbindelse med
deltagelse i arrangementet.

Fotograf: Når man deltager i arrangementet samtykker man i at billeder fra
arrangementer benyttes af Frederiksborg Hesteavlsforening i forbindelse i
reklameøjemed.

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
trensenr. det katalognummer, som fremgår af fremstillings listen.
Trensenumret skal side på højre side af trensen.

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.

Hestepas skal afleveres til sekretariatet ved ankomst eller senest søndag kl.
9.00. Vi udleverer transportpapirer til hjemturen.

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.

Bokse Har du bestilt boks, må hestene ankomme fra lørdag eftermiddag kl. 16 til
lørdag aften kl. 21 og søndag morgen fra kl. 7 og senest kl. 9. Der er halm i
boksen og man skal selv medbringe foder og hø. DRF regler gælder fra
ankomst.

Der vil hænge en boks plan. Du skal Ikke muge boksen, når den forlades.
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Bespisning Der vil være mulighed for at købe kaffe, te, kage, franskbrødsmadder og
parisertoast.

Fremvisning af hingste

Måles og evt udtagelse af DNA. Vises på fast bund.
Hvert hold vises samlet for dommerne inden den enkeltvise bedømmelse
begynder.
Hingstene vises derefter enkeltvis, både løse og mønstret for dommerne, de
3½ år og ældre hingste vises også i løsspringning.
Alle hingstene oprangeres samlet til sidst.

Fremvisning af hopper, føl og plag:

Måles og evt udtagelse af DNA. Hopper vises på fast bund.
Hvert hold vises samlet for dommerne inden den enkeltvise bedømmelse
begynder. Hopperne vises derefter enkeltvis både mønstret og løse for
dommerne.
Alle hopperne oprangeres til sidst.
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Deltagere – Hingste Fremstilling

Hold I: 2½ års
Katalog nr. Hest Efter
1 Karibackas Edison St.Stenbjerg´s Elton
2 Zacchaeus Brentedal Griffin Svinding

Hold II: 3½ års
Katalog nr. Hest Efter
3 Toftagergårds Poseidon Zephyr Brentedal
4 Juvel Vejvad Lightning Lynghus

Hold III: 4½ års
Katalog nr. Hest Efter
5 Hasfeldts Wait a Little Toftagergårds Red Diamond

Hold IV: Ældre
Katalog nr. Hest Efter
6 Lightning Lynghus Ivanhoe

Deltagere – Kåring Hopper Føl- og Plagskue
Hold I: Føl - ingen

Hold II: 1 års:  - ingen

Hold III: 2 års hopper: - ingen

Hold IV: Unghingste til forbesigtigelse: - Ingen

Hold V: Vallakker
Katalog nr. Hest Efter
7 Elliot Birkedal St.Stenbjergs Elton

Hold VI: 3 års hopper
Katalog nr. Hest Efter
8 Soffi Birkedal Cassalus af Egensevang

Hold VII: 4 års hopper
Katalog nr. Hest Efter
9 Stella Erantis Hector Krogvænget
10 Sabine Birkedal Hector Krogvænget
11 Nete Langløkkegård Gyldenstjerne Elmelund

Hold VIII: 5 års og ældre hopper: - ingen
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Dagens program

09:00 Alle heste skal være mødt og alle pas skal være afleveret til sekretariatet
09:00 Velkomst til alle udstillere i cafeteria
09:30 Måling af hingstene starter
10:00 Fremvisning af hingste på fast bund starter

10:30 Fremvisning i ridehuset starter

10:30 Løsspring af 3½ års hingste, 4½ års hingste og ældre hingste

Frokost fra ca 11:45 – 12.30

12:30 Hold I 2½ års hingste fremvisning i ridehus

12:50 Hold II 3½ års hingste fremvisning i ridehus

13:10 Hold III 4½ års hingste fremvisning i ridehus

13:20 Hold IV 5½ års og ældre hingste fremvisning i ridehus

13:30 Samtlige hingste vises i ridehuset til karakteristik og tildeling af evt.
avlsgodkendelser for den kommende bedækningssæson.

14:10            Måling af hopper og vallakker starter.

14:40           Fremvisning af hopper og vallakker på fast bund starter.

15:00           Fremvisning af hopper og vallakker i ridehus starter.

15:40           Oprangering af hopper og vallakker

16:10           R-klasser

Alle tider er ca. tider.

Alle heste vises i katalognummer orden, hvor intet andet er anført. Arrangørerne
forbeholder sig ret til at ændre i de anførte tider.

Efter kårings-delen er der mulighed for at stille til R-markering. Det er dog kun muligt at
starte gangartsklasse for 4 års.
Tilmelding er til DRF-go:
Sidste tilmelding er d. 20-9-2022
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Måleskema Kåring FYN 2022

Hingst og hopper.

Katalog
Nr

Navn Stangmål Båndmål Gjordmål Pibemål

1 Karibackas
Edison

2 Zacchaeus
Brentedal

3 Toftagergårds
Poseidon

4 Juvel
Vejvad

5 Hasfeldts Wait a
Little

6 Lightning
Lynghus

7 Elliot
Birkedal

8 Soffi af
Egensevang

9 Stella
Erantis

10 Sabine
Birkedal

11 Nete
Langlykkegård
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Sponsorer til de samlede kårings- og championatsarrangementer 2022

Vi takker vores sponsorer til årets kåringer og championater.

www.kokspangsadelmageri.dk

www.algot-beslagsmed.dk/

www.vedsted-molle.dk

www.danishagroshoppen.dk

Frederiksborg Hesteavlsforeningen - www.fhf.dk

http://www.kokspangsadelmageri.dk
http://www.algot-beslagsmed.dk/
http://www.vedsted-molle.dk
http://www.danishagroshoppen.dk


www.scharf.dk

www.prohorse.dk

www.tikarideudstyr.dk

Anton’s Beslag

www.equuscura.dk

www.t-horse.dk
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www.absolut-horse.dk

www.urtefarm.dk

www.vardeaadallam.dk

Land og fritid

Schmeltz Fysio

www.abrideudstyr.dk
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Svane Køkkenet Esbjerg

www.Mikkla.dk

www.nataliehorsecare.dk

www.aveve.dk

www.happyhorse.dk

www.riderbyhorse.dk

CP Horsecare

Tove Due

Anne Ussing
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https://mikkla.dk/?gclid=Cj0KCQjwjbyYBhCdARIsAArC6LKLLyiEk8m-T_jf_15RsetoREoMpK5YGoRGS_4WaaimD0cBz3r01tIaAnLNEALw_wcB
https://nathaliehorsecare.dk/
http://aveve.dk/DK.aspx
https://happy-horse.dk/?gclid=CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFfvFhMyJc01u66lILYqdkQi71XE91DIvt4aiV5pBW-QN1ABoBCCZIED9_hoCw2MQAvD_BwE
https://riderbyhorse.dk/DK.aspx

