


Information

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

Dato: 11. og 12. september 2021

Sted: Team Cabe, Ringsted Sportsrideklub, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted

Praktiske informationer

Dommere/kåring:
Jannie Larsen - Bjarne Burgdorff - Jens Ole Ris - Hans Jørgen Dam

Dommere/championat:
Fremgår af startlisterne på Equipe

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 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
Frederiksborg Hesteavlsforeningen Championat Øst (equipe.com)

Opvarmning foregår på de opvarmningsbaner der er samlet på området. Det
er ikke muligt at ride på baner fredag aften.
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 side på begge sider af trensen.

https://online.equipe.com/da/competitions/42332


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.

Bespisning

Det er muligt at købe mad og drikkevarer i cafeteriet hos Team Cabe.
Morgenmad kan købes fra ca. 8:30 lørdag og søndag. Egen mad må ikke
spises i cafeteriet.

Aftenfest Der er aftenfest i cafeteriet. Vi starter kl ca 18.30. Tilmeldingsfristen er
udløbet, så der er begrænset mulighed for eftertilmelding. Prisen for
deltagelse er 125 kr. pr deltager/børn under 11 år 70 kr. Drikkevarer skal selv
medbringes.

Bokse Har du bestilt boks til lørdag eller hele weekenden, så kan du ankomme lørdag
fra kl. 6:00. Har du bestilt boks til søndag kan du ankomme fra søndag kl.
6:00. Hestens navn er angivet på boksen.
OBS. Ønsker du at komme fredag aften, er dette muligt efter 18:30 og efter
særlig aftale med bestyrelsen.

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.

Camping Vogne opsættes fortløbende på anviste pladser med 3 meter i mellem.

Shopping Kokspang Sadelmageri vil have en stand hvor det vil være muligt at købe
udvalgte ting med FHF logo. Det er også muligt at medbringe eget tøj hvor
man kan få trykt logo til en god pris

Sponsorer til de samlede kårings- og championats arrangementer 2021

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

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


www.sharf.dk

www.prohorse.dk

www.tikarideudstyr.dk

Antons Beslag

http://www.sharf.dk
http://www.prohorse.dk
http://www.tikarideudstyr.dk


wwww.equuscura.dk

www.t-horse.dk

www.equinepower.dk

www.absolut-horse.dk

www.urtefarm.dk

http://www.ecuuscura.dk
http://www.t-horse.dk
http://www.equinepower.dk
http://www.absolutehorses.dk
http://www.urtefarm.dk


www.hellesrideudstyr.dk

www.vardeaadallam.dk

http://www.hellesrideudstyr.dk
http://www.vardeaadallam.dk


Tidsplan - Vi gør opmærksom på det er ca. tider.

Lørdag den 14 august 2021

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

Søndag den 12. september 2021

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

10:30                      Fremvisning på fast bund 3 års hoppe
Fremvisning på fast bund 4 års hopper
Fremvisning på fast bund 5 års og ældre hopper
Fast bund hingste til forbesigtigelse

11:00 Bedømmelse i ridehus – føl              
11:30 Bedømmelse i ridehus af 3 års hoppe

Bedømmelse i ridehus af 4 års hopper
Bedømmelse i ridehus af 5 års og ældre hopper

12:00                       Præmieoverrækkelse og karakteristik af formiddagens
fremvisninger, og formiddagens deltagere dyster om ”Årets føl”
Årets Hoppe og Dagens mønstrer

12:30 Bedømmelse i ridehus hingste til forbesigtigelse

Formanden for avlsudvalget slutter af. 
 

13:00 Frokost
 

18:30 Fest

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. Hest Efter
01 Ærte Fuglebjerg St.Stenbjergs Elton
02 Toftagergårds Sif Toftagergårds Red Diamond
03 Jagtholms Holger Toftagergårds Red Diamond
04 Zigurd Torp Nando Fjord

Hold II: 1 års : Ingen
Katalog Nr. Hest Efter

Hold III: 2 års hopper: Ingen
Katalog nr. Hest Efter

Hold IV: Unghingste til forbesigtigelse
Katalog nr. Hest Efter
05 Holger Voldbjerggård Engkildegårds Nugent

Hold V: Vallakker: Ingen
Katalog nr. Hest Efter

Hold VI: 3 års hopper
Katalog nr. Hest Efter
06 Gina Voldbjerggård Engkildegårds Nugent

Hold VII: 4 års hopper
Katalog nr. Hest Efter
07 Lillegaards Dicte Lillegaards Francis
08 Lillegaards Fallulah Lillegaards Francis
09 Frida Voldbjerggård Munksgaards Valdemar

Hold VIII: 5 års og ældre hopper
Katalog nr. Hest Efter
10 Vivaladi`s  Jamie Lee Højdalgaards Archilles
11 Penelopeia Krogvænget Hector Krogvænget


