Propositioner for Stationsafprøvning af Frederiksborg - og
Oldenborghingste 2019

Formål
Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber og temperament for
Frederiksborg – og Oldenborghingste.

Ansvarlige
Teknisk Udvalg består af racerepræsentanter og en konsulent fra Seges Heste
(Sekretær). Udvalgets opgave vil være at sikre den tekniske korrekte
tilrettelægning og gennemførelse af prøverne samt i tvivlstilfælde afgøre om en
prøve er gennemført eller ej. Herudover kan udvalget rådgive det enkelt
avlsforbund. Det enkelte avlsforbund afgør dog selv om en prøve er bestået, og
om en hingst eventuelt må gå om eller møde igen følgende år.

Deltagere
Avlsgodkendte hingste fra Frederiksborg Hesteavlsforeningen og Dansk
Oldenborg Avl (DOA). De deltagende hingste kan tidligst afprøves om efteråret
det år de fylder 3 år.

Sted og varighed
Prøven finder sted på Grindsted Ridecenter, og forløber over ca. fire uger.

Indsyning
Hingsten mønstres først på fast bund. Den skal møde velsoigneret og i god kondition. Det anbefales, at hingsten møder med sko og minimum med forsko. Der
udarbejdes ved indsyningen, en rapport over hingstens huld, sundhedstilstand og
ridemæssige fremvisning. Rapporten udfærdiges af træningsleder og dyrlæge, i
samråd med Teknisk Udvalg. Ved indsyningen rides hingsten af egen rytter.
Hingsten skal vises på begge volter i skridt, trav og galop. Der rides efter
træningslederens anvisninger.
Såfremt Teknisk Udvalg og/eller træningslederen/dyrlægen vurderer, at en
hingst ikke er i en afprøvningsmæssig forsvarlig tilstand, kan Teknisk Udvalg
og/eller træningslederen/dyrlægen undlade at indsyne hingsten.

Der medbringes vaccinationsattest med gyldig vaccination, minimum som
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angivet i Dansk Ride Forbund´s vaccinationsregler, herudover anbefales at der
vaccineres mod "herpesvirus" type I og IV. Hvis hingsten ikke er inde i et
vaccinationsprogram for "herpesvirus", skal den basis vaccineres, dvs. at der
kræves 2 vaccinationer med ca. 4 ugers mellemrum.
Alle vaccinationer skal være afsluttet senest 7 dage før indsyningen, og det
anbefales at den seneste vaccination ikke er ældre end 6 måneder.
Hingsten skal møde med følgende udstyr: To sadelunderlag, en gjord, en trense,
et dækken, gamacher og en brugbar kombineret sadel (skal godkendes af
træningslederen).

Der skal være foretaget tandeftersyn i god tid inden indsyning og hingsten skal
være behandlet mod orm.
Det kan anbefales, at få taget en blodprøve ca. 5 uger inden prøvens start. Dette
giver bl.a. mulighed for at behandle mod lav blodprocent, hvis det er nødvendigt.
Herved sikre man , at hingsten får den bedste start på prøven.
Ved indsyningen tages blodprøver for, at fastslå blodprocenten og skeletudviklingen m.m., for hingsteejerens regning.

Beslagsmed
Ved indsyning konstateres det, om hingstene er korrekt beskåret/skoet. Evt.
mangler rettes omgående. Specielle regler angående anvendelse af sygebeslag
under stationsafprøvningen fastlægges af det enkelte avlsforbund. Hingsteejeren
afholder udgifter til smed.

Praktisk gennemførelse
Træningen:
Prøven består af cirka fire ugers træning og afsluttende prøve. Træningen
forestås af træningsleder. Det er dennes opgave med reference til Teknisk
Udvalg at træne og uddanne hingstene samt klargøre dem bedst muligt til den
afsluttende prøve. Træningslederens opgave er også at bringe hingstene i en
passende stand og kondition, så de kan deltage så velforberedte som muligt i de
afsluttende prøver, samt dagligt at observere hingstene med det formål at
karaktergive nærmere fastsatte bedømmelsesområder.
Træningslederen forestår hingstenes træning. Træningsprogrammet
tilrettelægges således, at hingstene får det nødvendige arbejde under
hensyntagen til deres ædelyst, gålyst og den almindelige sundhed i krop og
lemmer bevares. Træningen tilrettelægges og gennemføres ensartet for hingstene
under hensyntagen til evner og kondition, og således at hingstenes evner for en
eventuel specialdisciplin stimuleres.
Hingstene rides så vidt muligt kun i letridning med hovedvægten lagt på søgning
til biddet samt naturlige gangarter med takt og balance.
Der udfærdiges en skriftlig træningsvurdering af den enkelte hingst ved prøvens
afslutning.
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Foderplan
Foderet udvejes til den enkelte hingst. Ejeren bliver ved indsyningen bedt om at
oplyse, hvordan hingsten er fodret hjemme fra. Hingstene bør i god tid inden
prøven tilpasses fodringen på Grindsted Ridecenter (se i øvrigt tilsendte
huskeliste).

Generelle bestemmelser
Hvis en hingst skades eller har så mange sygedage, at dens muligheder for at
gennemføre prøverne er væsentligt forringede. Hvis det observeres, at en hingst
lider af en staldfejl eller er ureel, kan Teknisk Udvalg tage hingsten ud af
prøven. Hingsteejeren skal efter samråd med Teknisk Udvalg underrettes.
Hingstene må ikke trænes af træningslederen og/eller dennes personale inden
prøven.
Doping er ikke tilladt og medfører diskvalifikation. Stikprøvekontrol kan
foretages.

Dyrlæge
Dyrlægen rekvireres efter behov og ejeren orienteres så hurtigt som muligt.
Udgifter til dyrlæge afholdes af hingsteejeren.

Forældredag
Der afholdes en forældredag midt i forløbet, og der udarbejdes en
træningsrapport. Træningslederen vil på forældredagen orientere om den enkelte
hingst standpunkt, hvor mindst en repræsentant fra avlsforbundets bestyrelse
også vil være til stede.

Bedømmelse
Træningslederens bedømmelse:
Under stationsprøven giver træningslederen karakter, på en karakterskala fra 010 (der kan gives ½ karakterer), til hver af hingstene i følgende kategorier:
$
$
$

gangarter og gangartskapacitet
springning og spring kapacitet samt
temperament / karakter / ridelighed

Afsluttende prøve
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Ved den afsluttende prøve vil hingsten blive løssprunget. Hingsten vil blive redet
af tildelt rytter. Ligeledes vil hingsten blive redet af fremmedrytter, dels i
gangarter og dels i springning.
Hingsten undersøges af dyrlægen inden den forlader afprøvningsstedet.
Hingsteejeren eller en anden ansvarlig person for hingsten skal følge
dyrlægeundersøgelsen inden hingsten forlader afprøvningsstedet, så evt.
tvivlsspørgsmål kan afklares inden hingsten kommer hjem

Resultat
Resultaterne beregnes på grundlag af de fastlagte vægtninger, som fremgår af
skemaet på næste side. Det enkelte avlsforbund fastsætter kravene for bestået
prøve.
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Vægtfordeling for heste
der deltager i Fælles Stationsafprøvning 2019
Træningsleder

Dommer

Fremmedrytter

I alt

Temperament
a) Temp/karakter
b) Træningskarakter
c) Opførsel i stald

4
3
1

Ridelighed
a) Ridelighed/manerer
(Dressur)
b) Ridelighed/manerer
(Springning)

5

2

4

5

2

3

21

4
4

2
2

4
4

20

5
5
5

6
6
6

(bane)

6

6

(løs)

3

3

8

Kapacitet
a) Dressur
b) Springning
Gangarter
a) Skridt
b) Trav
c) Galop

33

Springevner
Teknik

18
TOTAL:

50

35

5

15

100

