Værd at vide om
Cup Vilhelmsborg 2017
Da avlsudvalget havde udarbejdet regelsættet for den nye konkurrence ’Årets plag’ var det naturligt
at spørge sportsudvalget (SU), om vi sammen skulle udvikle Cup Vilhelmsborg 2017.
Ideen blev vel modtaget, og sammen med SU inviterer vi nu til denne cup på Vilhelmsborg den 19.20. august, hvor sportsudvalget står for Championatet.
Cuppen er bygget op over samme koncept som ’Årets plag’, idet eksteriørbedømmelsen dog er
udskiftet med en gangartsklasse. 4-årige og ældre hingste, hopper og vallakker kan tilmeldes.
Afstamningsmæssigt skal disse heste være optaget i vort hovedafsnit.
Hestene må ikke have deltaget i DM for fjordheste eller højere mesterskaber såsom Nordisk eller
EM. Eneste undtagelse fra denne regel er, hvis rytteren er max 14 år.
Hvad rytterne angår, så må disse ikke tidligere have deltaget i DM for fjordheste eller højere
mesterskaber såsom Nordisk eller EM.
Rytter/mønstrer skal være medlem af Fjordhesten Danmark.
Cuppen henvender sig til bredden.
Regelsættet finder du her på siden. Også de vejledende mønstringsregler ligger her. Agility var et
af modulerne i 00’ernes brugstest. Et eksempel på hvilke 10 forhindringer, der kunne indgå i
modulet, ligger her.

Gangartsprøven
Hesten vises på dommerens anvisninger i ca. 5 minutter i skridt, trav og galop.
Der bedømmes skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet.
Holdvinderen vil blive Bedst i gangarter.
Denne disciplin vægter 33,333 % i den samlede konkurrence, dvs. når Cup-vinderen skal udpeges.

Mønstringskonkurrence
Når du mønstrer en hest ved en udstilling, så handler det om at vise hesten for dommerne på en
sådan måde, at den præsenterer sig på bedste vis.
Ved en mønstringskonkurrence er det mønstreren, der bedømmes, og der gives seks del-karakterer
for de elementer, der indgår i en mønstringskonkurrence.
- 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 de vejledende mønstringsregler fra Hestens Værn.
Deltagerne kan kun mønstre een hest i konkurrencen med mindre der er tale om ’egne’ heste.
Holdvinderen vil blive Bedst i mønstring.
Denne disciplin vægter 33,333 % i den samlede konkurrence, dvs. når Årets plag skal udpeges.

Agility
Agility var i 00’erne et af modulerne i brugstesten, som blev faset ud i takt med, at der blev flere og
flere fjordhestestævner med flere og flere klasser på alle niveauer. Der har dog fortsat været agilitykonkurrencer rundt omkring.
Ved agility vurderes hesten på lydighed, villighed, smidighed, mod og fodfæste samt selvstændighed. Der lægges meget vægt på samarbejde og tillid mellem trækker og hest.
Holdvinderen vil blive Bedst i agility.
Denne disciplin vægter 33,333 % i den samlede konkurrence, dvs. når Cup-vinderen skal udpeges.

Tid, sted og hold samt anmeldelsesgebyr og sidste frist for tilmelding
Den 19.-20. august på Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet.
Anmeldelsesgebyret er fastsat til 250 kr.
Sidste frist for tilmelding er den 31. juli.

Opstaldning
Hestene må ankomme fredag den 18. august efter kl. 16.00. Prisen for en boks er 700 kr.
Har du brug for en campingplads, så får du en sådan stillet gratis til rådighed. Pladsen er til
personlig brug.

Præmier m.v.
Der er deltagerrosetter til alle.
Alle disciplinvindere får en lille præmie og titlen:
Bedst i gangarter
Bedst i mønstring
Bedst i agility
Afslutningsvis findes Cup-vinderen blandt disse disciplinvindere.
Der vil være en særlig præmie til såvel opdrætter som ejer af hesten, der bliver Cup-vinder..
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