Værd at vide om opstaldning
Avlens klasser
Denne vav-tekst er lavet til folk, der kommer med heste til jubilæet på Vilhelmsborg.
Mail til avl@fjordhest.dk, hvis der er noget, du er i tvivl om, eller noget, du synes mangler, så
opdaterer vi informationen.

Opstaldning – ankomst og afrejse
Har du bestilt boks i hele jubilæumsperioden og betalt 900 kr. + 200 i depositum (depositum
tilbagebetales, hvis du efterlader boksen muget ud og fejet, så den næste kan flytte ind, uden at der
skal gøres hovedrengøring), så kan du ankomme tirsdag efter kl. 16.00. Du rejser hjem senest
søndag eftermiddag/aften (der kan laves særaftaler med udenlandske deltagere, men dem har vi ikke
mange af i avlens klasser).
Avlens torsdagsklasser er en-dagsarrangementer, og derfor tager nogle af deltagerne hjem samme
dag. Det betyder, at de er interesserede i en torsdags-boks på dele-basis, dvs. de heste, der først
kommer torsdag aften. Sådanne aftaler indgås direkte mellem de to hesteejere, der også ordner det
økonomiske mellemværende uden om foreningen. Den ene af de to betaler den fulde boksleje til
foreningen, og så blander vi os ikke i mere.
De mange hopper og vallakker, der blev tilmeldt medaljekåringerne i forbindelse med den regionale
kåringsweekend (21 i alt) er der ikke delebokse nok til, da de fleste af deltagerne i søndagens
showklasser har boks i hele perioden. Derfor kan disse 21 booke sig ind i en torsdagsboks uden
dele-mulighed. Det vil være muligt at ankomme onsdag eftermiddag/aften, hvilket vil være nyttigt,
da vi begynder medalje-kåringen med måling af hopper m.m. torsdag kl. 08.00.
Der vil være sat boksskilte op senest tirsdag den 2. august kl. 14.00.
På boksskiltet vil der stå katalognummer og hestens navn, landekode (specielt spændende af hensyn
til deltagerne i EM). Så har vi noteret hestens køn med det internationalt kendte tegn for det: ♂ er
tegnet for hingst, ♀ er tegnet for hoppe. Står der ingen af de to tegn på boksskiltet, så er hesten i
boksen en vallak.
Endelig er der gjort plads til, at du selv skriver dit mobil-nummer på boksskiltet, så stald-hjælperne
altid kan få fat i dig, hvis der skulle være et problem.
Når du ankommer, så kontakt stald-hjælperne, der vil have opstaldningsplaner og vise dig tilrette,
også med parkering af trailer eller andet transportmiddel

Opstaldning – halm eller spåner
Halm er inkluderet i boksprisen på de 900 kr. og du strør selv.
Er din hest vant til at stå på spåner, så kan de fås på Vilhelmsborg for 100 kr. for en pakke. Du
køber det hos Fjordhesten Danmarks stald-hjælpere og betaler kontant. Som udgangspunkt vil det
foregå hver dag fra kl. 6-7 (morgen), men på ankomstdagene vil vi naturligvis være der på den ene
eller den anden måde. Der vil være opslag på staldene med supplerende info om spånesalg og
kontakt oplysninger.

Opstaldning – tørt wrap og andet foder
Wrap kan købes hos stald-hjælperne, en skive koster 50 kr.
Alt andet foder skal du selv medbringe.

Opstaldning – hvad er der i boksen
I nogle bokse, men ikke alle, vil der være drikkekar og foderkrybbe. Derfor skal du under alle
omstændigheder medbringe en vandspand.

Opstaldning – hvad skal jeg have med for at muge
Vi har fem fantastiske trillebørs sponsorer (stutterierne Ellegaard, Frølunde, Gershøj, Mosegården
og Skovå). Takket være dem vil der være fem trillebøre (med tilhørende redskaber, kost, skovl og
greb) til rådighed for udstillerne. Dækker dette ikke dit behov, så medbring selv, hvad du mener at
have brug for.
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