Værd at vide om
2 års finalen for hopper
Det er mere end 20 år siden, den første 2 års finale blev holdt. Det skete i 1995, og formålet med
finalen var at finde Danmarks bedste 2-årige fjordhoppe. Hopperne skulle kvalificere sig på
enten et dyrskue eller et plageskue, og sådan er det stadig.
En plageskuebedømmelse med mindst 8 i helhed, og hvor mindst en af dommerne kommer fra
foreningens dommerkollegium, er adgangsgivende til finalen. Det samme er en dyrskuebedømmelse
med mindst 22 point, igen kombineret med kravet om, at bedømmelsen skal være foretaget af
mindst et medlem af vort dommerkollegium.
Regelsættet finder du her på siden i sektionen med ’Avlens regelsæt’. Det er også en god ide at læse
det etiske kodeks, der ligger under ’Avlens regelsæt’, der ligger samme sted.
I denne ’Værd at vide’-tekst har vi især fokus på de praktiske ting i forbindelse med finalen.
Du skal være medlem af Fjordhesten Danmark for at kunne melde en hoppe til, hoppen skal have
pas udstedt af Stambogskontoret i Skejby eller tilsvarende udenlandsk organisation. Passet er
naturligvis bordeaux. Sidst men ikke mindst skal hoppe have kvalificeret sig på enten et plageskue
eller et dyrskue i 2015.
Den første liste over kvalificerede er dateret den 25. maj, dvs. vi har alle forårets plageskuer med og
de første to dyrskuer. Der er 20 kvalificerede på listen, der vil blive opdateret i takt med at
dyrskuesæsonen skrider fremad.
Anmeldelsesblanketten finder du i kolonnen til højre for denne tekst.

Nyt i år – vallakken 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 en hest 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

Det er gratis at deltage i 2 års finalen, men …..
Er din hoppe kvalificeret inden kåringens anmeldelsesfrist, dvs. den 10. juni, så skal hun tilmeldes
inden denne dato, hvis ejeren vil slippe for anmeldelsesgebyr.
Tilsvarende skal hopper, der kvalificerer sig ved dyrskuer, der ligger efter den 10. juni, tilmeldes
straks efter dyrskuet, hvis ejeren vil slippe for at betale anmeldelsesgebyr.

Tid og sted
Søndag den 12. juli 2015 på Åmosegaard, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sjælland

Sådan foregår det
Pas vises.
Hoppen måles (kun stangmål) 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.

Avlsmål og 2 års finale
Alle raceforeninger, der tager deres heste alvorligt, har et avlsmål. I det beskrives, hvad det er vi
avler efter. Ved alle bedømmelser vurderes hestene i forhold til, hvor tæt de er på avlsmålet. De
heste, hvis eksteriør kommer tættest på avlsmålet får den bedste bedømmelse. Eksteriør kan
oversættes til ’ydre’ og avlsmålet beskriver i en række punkter, hvordan det ønskes, at være heste
skal se ud, være bygget og bevæge sig.

Mønstring
Husk, at du skal forberede din hest til bedømmelsen, og det er ikke noget, du gør fra den ene uge til
den anden. Det kræver længere tid. Du skal træne hesten i mønstring, og du skal sørge for, at den
hverken er for tyk eller for tynd, at hovene er i orden (smeden skal heller ikke komme dagen før, er du uheldig, så risikerer du ikke at komme til bedømmelsen) og hesten skal være soigneret i
overensstemmelse med racestandarden. Og hvad betyder så det? Du kan læse meget mere om både
mønstring og klargøring til udstilling her på siden ’Avl, 2015’. Under overskriften ’Anden nyttig
info’ ligger både de vejledende mønstringsregler og en artikel om klargøring og klipning. Ikke
mindst det sidste er vigtigt. En fjordhest har ikke hængeman, men det får den, hvis du ikke sørger
for, at manen bliver klippet med regelmæssige mellemrum. I racens moderland Norge har man lige
revideret avlsplanen, men når det drejer sig om manen, så er der intet nyt. Der står meget klart og
tydeligt: ’Fjordhesten skal ha ståman’. I Danmark er der nok mere almindeligt at kalde det for
stritman. Og husk, at du aldrig må klippe pandelokken.
Det er sædvanligt, at fjordhestefolkene mønstrer i hvidt tøj og gerne med et gult slips eller et gult
tørklæde. Fjordshoppen, som du har adgang til fra første skærmbillede her på hjemmesiden, er
leveringsdygtige i diverse logotøj, så læg vejen forbi og se, om de har noget, du mangler.
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Birgit

