Værd at vide om
Medaljekåring for hopper
Medaljekåringer er for ’de bedste af de bedste’, og medaljen er den højeste kåringsklasse for en
hoppe. En hoppe skal kvalificere sig for at komme til medaljekåring, og det gør hun på de regionale
kåringspladser. Alle hopper, der er kåret med mindst 8 i helhed, kan meldes til medaljekåring.
Dette års medaljekåring finder sted
Søndag den 12. juli 2015 på Åmosegaard, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sjælland
Der er tale om eksteriørkåring, hvor hopperne fremvises ved hånd.
Hopperne bedømmes i eet hold:
- 4-årige og ældre
Kvalificeret i 2014 eller tidligere
Der er som nævnt adgang for hopper, der er kåret med mindst 8 i helhed. Tilmeldingsblanketten til
højre for denne ’værd-at-vide-tekst’ benyttes af ejerne af sådanne hopper. Det koster 200 kr. at
komme til medaljekåring, derudover skal der betales 260 kr., dvs. det gebyr, som foreningen bliver
opkrævet for at få medaljen registreret i Hestedata (databasen, som stambogskontoret i Skejby
administrerer). Opnår hoppen ikke medalje, bliver de 260 kr. tilbagebetalt på kåringsdagen.
Kvalificeret i 2015
Den mulighed eksisterer også, at en 4-årig eller ældre hoppe kvalificerer sig i uge 28 i år. Sker det,
så kan hoppen meldes til søndagens medaljekåring, uden at der skal betales anmeldelsesgebyr på
200 kr. Der skal dog betales gebyr på 260 kr., da stambogskontoret skal registrere to
kåringsresultater, først regionalkåringens resultat og så medaljekåringens resultat. Opnås medaljen
ikke, så bliver de 260 kr. tilbagebetalt.

Sådan foregår en medaljekåring
Pas afleveres (er afleveret, hvis hoppen har kvalificeret sig på dette års regionalkåring).
Hoppen måles (dog ikke, hvis hun har kvalificeret sig på dette års regionalkåring) og signalement
tjekkes. Vær opmærksom på, at hoppens hove IKKE må være hverken sværtede eller olierede
på dette tidspunkt, da vi også tjekker for aftegn på hove i forbindelse med at signalementet
tjekkes.
Hoppen mønstres på fast bund i skridt og trav.
Hele holdet skridter på ring i ridehus i katalognummer orden.
Herefter mønstres og bedømmes de en efter en og vises løse.
Hele holdet skridter på ring i ridehus (indledningsvis i katalognummer orden) og oprangeres.
Bedømmelsestal oplyses for de hopper, der opnår medaljen, de øvrige får ikke nye tal i forhold til
de tal de fik ved den kåring, hvor de kvalificerede sig til deltagelse.
Hestens pas sendes til stambogskontoret, hvor medaljen registreres og label med resultat sættes i
passet, hvorefter det sendes tilbage til ejeren. Husk at tage en kopi af passet, før du afleverer det.
Det skal benyttes i forbindelse med hjemtransport af hoppen for at opfylde transportforordningsreglerne.

Nyt i år – hoppen skal være ejerskiftet
Nyt i år er det, at hoppen skal være ejerskiftet, når hun tilmeldes. Siden 1. januar 2010 har det været
et lovkrav, at hesten skal ejerskiftes senest 30 dage efter, at den er handlet. Det er købers ansvar, at
dette sker. Ikke alle får det gjort, og det kan give problemer på både den ene og den anden måde
For at få hoppen ejerskiftet, skal du indsende det originale ejercertifikat med dokumentation for
handler noteret på bagsiden og kvittering for betaling af ejerskiftegebyret. Det anbefales, at du før
afsendelsen tager en kopi af certifikatet.

Stambogskontoret finder du på denne adresse: SEGES │Heste, Agro Food Park 15, Skejby, 8200
Århus N. Et ejerskifte koster i 2015 kr. 187,50 inkl. moms.
Du kan læse mere om, hvordan det foregår, her:
https://www.landbrugsinfo.dk/heste/stambogsfoering-og-registrering/sider/Saelgererklaering.aspx
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