2 års finalen for hopper 2016
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I midten af 90’erne blev hingstekåring og medaljekåring holdt samtidigt på
Vilhelmsborg i september. I 1995 indførte den daværende bestyrelse 2 års finalen
med det formål at finde Danmarks bedste 2-årige fjordhoppe. Hopperne skulle
kvalificere sig på enten et dyrskue eller et plageskue. En dyrskuefløj kunne
tilmeldes, hvis der var mindst tre hopper i holdet, og hun havde fået mindst 22 point.
Var holdet større, så kunne flere komme med, men stadig mindst 22 point. En god
plageskuebedømmelse kunne også give adgang, og det må have været 8 i helhed.
Året efter forhandlede bestyrelsen med Alm. Brand om 10.000 kr. i sponsorpenge
og positive forhandlinger resulterede i store pengepræmier til de bedste i finalen:
4000 til fløjen, 3000 til nr. 2, 2000 til nr. 3 og 1000 kr. til nr. 4. Aftalen med Alm.
Brand ophørte for år tilbage, dvs. i dag har vi ingen sponsorpenge at gøre godt med.

2 års finalen 2016 indgår som en del af foreningsjubilæet, der holdes på
Vilhelmsborg den 4.-7. august.
Der er ingen kvalifikationskrav i 2016.

Ejeren skal være medlem af Fjordhesten Danmark.
Hoppen skal være optaget i vor Stambogs Hovedafsnit, dvs. have bordeaux pas.
Sker på blanket her på Avl, 2016 til den person, der modtager tilmeldinger på
avlsudvalgets vegne.
Plagene bedømmes med ni delkarakterer og en helhedskarakter.
Finalen afvikles kun, hvis der er mindst fem deltagende hopper.
Finalen afvikles kun som en landsfinale, hvis der er deltagere fra begge sider af
Storebælt.
Deltager der kun plage fra vest for Storebælt, afvikles finalen som en landsdelsfinale
eller den vil blive aflyst.
En landsfinale med mindst 10 deltagende hoppeplage udløser pengepræmier.
En landsfinale med under 10 deltagende hoppeplage eller en landsdelsfinale udløser
almindelige præmier, herunder et vinderdækken.

Der har ikke i de senere år været offentliggjort regelsæt for 2-års finalen under Avl.
Dette regelsæt er udarbejdet specielt mhp. offentliggørelse på Avl, 2015 og opdateret mhp. 2016..
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Birgit på vegne af avlsudvalget

