Cup Vilhelmsborg 2017

Baggrund

Cup Vilhelmsborg er et helt nyt tiltag i 2017.
Ideen med cup’en er at tilbyde en konkurrence, der appellerer til en bred kreds af
foreningens medlemmer.
Vi tror, at det vil være en stor oplevelse for mange af vore medlemmer at ride på
Vilhelmsborg, hvor vi tidligere har holdt DM og EM og championater.

Cup’en afvikles efter et helt nyt koncept, og vi håber, at det vil falde i
medlemmernes smag. Der bliver tale om en konkurrence med tre discipliner:
gangartsprøve, mønstringskonkurrence og agility. Det handler primært om samspillet mellem hesten og rytteren/mønstreren.
Der udpeges vindere i de tre discipliner, der indgår i Cup’en og afslutningsvis
udpeges vinderen af Cup Vilhelmsborg 2017.
Tid og sted Cup’en holdes på Vilhelmsborg den 19.-20. august, dvs. parallelt med
hingstekåringen og championatet samt Årets Plag (som cup’en har disciplinerne
mønstring og agility til fælles med).
Krav til ejer Rytter/mønstrer skal være medlem af Fjordhesten Danmark.
Ryttere, der har deltaget i DM for fjordheste, Nordisk eller EM kan ikke deltage.
og hest
Hesten skal være optaget i vor Stambogs Hovedafsnit, dvs. have bordeaux pas med
mindst tre generationers anerkendt afstamning.
Hesten skal være mindst 4 år i 2017 for at kunne deltage.
Heste, der har deltaget i DM for fjordheste, Nordisk eller EM kan ikke deltage.
Undtaget fra denne regel er personer til og med 14 år, som gerne må deltage med en
hest, der tidligere har startret DM.
Der er ingen kvalifikationskrav i 2017.
Kvalifikation
Hesten vises på dommerens anvisninger i ca. 5 minutter i skridt, trav og galop.
GangartsDer bedømmes skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet.
prøve
Hestene bedømmes efter reglerne for mønstringskonkurrencer, dvs.
Mønstring
- opstilling (max 10 point)
- skridt (max 10 point)
- trav (max 10 point)
- vendinger (max 10 point)
- hestens velplejethed og optømning (max 5 point)
- mønstrerens påklædning og optræden (max 5 point)
Der henvises til bilag om mønstring.
Hestene bedømmes efter reglerne for agility.
Agility
Der henvises til bilag om agility.
Sker på blanket til Avl, 2017 (AU sørger naturligvis for løbende info til SU).
Tilmelding
Cup’en afvikles kun, såfremt der er mindst 10 tilmeldte.
Mindste
antal delta- Der er deltagerrosetter til alle.
Der er en lille præmie til de tre disciplin-vindere, dvs.
gere og
præmiering. Bedst i Gangartsprøve, Bedst i Mønstring, Bedst i Agility.
Cup-vinder Placeringerne i de tre discipliner omregnes til placeringspoint og hesten med den
laveste pointsum er vinder af Cup’en.
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