Værd at vide om showklasserne
specielt klassen for ’Årets vallakker’
Avlsudvalget har valgt den sidste af de fire jubilæumsdage, altså søndag den 7. august 2016 som
dagen, hvor showklasserne afvikles på Vilhelmsborg, Bedervej 101, 8320 Mårslet.
Der vil blive tre showklasser for ’Årets’ heste, dvs. en for hingste, en for hopper og en for vallakker.

Årets vallakker i perioden 2001-2015
Den første ’Årets vallak’ blev udpeget i 2001, hvor vi indførte vallakkåring. Der blev dog ikke
udpeget en ’Årets vallak’ hvert år, måske delvist fordi medlemmerne skulle vænne sig til, at også
vallakker kunne kåres, delvist fordi reglerne for vallakkåring har været ændret flere gange i
perioden
Oversigten over de vallakker, der har modtaget ’Det røde dækken’, får du her:
Årets Kåringsvallak nummer
år
evt. UELN
(ident)
2001
FJV-S 01009
2002
FJV-S 02007
Ingen udpeget
2003
Ingen udpeget
2004
Ingen udpeget
2005
Ingen udpeget
2006
2007
FJV-S 06003
Ingen udpeget
2008
Ingen udpeget
2009
2010
FJV-S 10004
2011
FJV 11002
2012
FJV-S 12008
2013
FJV 13001
2014
FJV 14005
2015
FJV 15013
2016
?

Vallakkens
navn

Optaget i sportsstambogen med
medalje på
baggrund af …
Ja – kørsel 1-spand

Eksporteret
eller
afgået

Stald Kiels Galaxe

Ja – dressur

Norge i 2012

Gorian Jakobsgaard
Staale Granlygaard
Mørkgaards Sultan
Ågerupgårds Ultra
Rocco Vårby
Baune Frølunde

Ja - dressur

Birkens Felix
Anton Romeo

Ja - dressur

Et –S i kåringsnummeret betyder, at vallakken er optaget i Sportsstambogen. Det kan ske både med
og uden medalje, i en særlig kolonne har vi fortalt om optagelserne med medalje.

Hvem kan deltage i showklassen om ’Jubilæumsvallakken 2016’
Det kan næsten alle, hvis ellers ejeren er medlem af Fjordhesten Danmark, eller - hvis vallakken er i
udlandet – af vor søsterorganisation der, men det er ikke realistisk at tro, at de vil være der.
Vi ved, at en er solgt til udlandet, men rejse-udgifterne nok for store – med mindre vallakken
kommer som deltager i EM.

Nogle af de danskejede vil være på Vilhelmsborg som deltagere i DM og/eller EM.
Endelig kan der også blive udpeget en ’Årets vallak’ 2016, der naturligvis vil blive inviteret.

10. juni skal vi vide, hvem der deltager i denne showklasse
Senest den 10. juni skal vi vide, hvilke vallakejere, der modtager invitationen.
Der betales ikke noget gebyr for at være med i klassen, men der skal betales for opstaldning.
Pga. den store aldersmæssige spredning vil der ikke blive foretaget en egentlig
eksteriørbedømmelse, men det er planen, at dommerholdet skal udpege ’Jubilæumsvallakken 2016’
og en reserve.

Opstaldning
Jubilæet strækker sig over fire dage og en boks i hele perioden koster 900 kr. Hestene må ankomme
allerede tirsdag den 2. efter kl. 16.00. Da avlens arrangementer fordeler sig med to 1-dags
begivenheder (torsdag den 4. er der medaljekåringer og 2 års finale, søndag er der showklasser) og
en 2-dags begivenhed (hingstekåringen fredag og lørdag), så er der mulighed for, at bokse kan
deles. Udstillerne skal imidlertid selv finde hinanden, evt. her på hjemmesiden i Debatforum for
Avl eller på Facebook i gruppen Fjordhesten DK, avl 2016.
Som udstiller af en ’Årets vallak’ kan du dele boks med alle, der er interesserede i en sådan ordning.
Er du interesseret i en dele-ordning, så brug de kommende uger til at undersøge mulighederne, og
når du har fundet en at dele med, så skal kun én af jer bestille og betale for en boks hos/til
foreningen. Mellemregningen klarer I selv.
Er du også deltager i DM og/eller EM, har du naturligvis bestilt boks på tilmeldingsblanketten, der
går til sportsudvalget, og har således allerede en boks i hele jubilæumsperioden.
19.05.2016
Birgit

