Værd at vide om showklasserne
specielt klassen for hopper
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 henholdsvis avlshingste, hopper og vallakker. Som udgangspunkt
er klasserne oprettet for heste, der deltager i jubilæet på den ene eller den anden måde, altså avlens
klasser og DM-EM. Udenlandske heste er derfor også velkomne til at deltage i disse klasser.
Hvis nogle af vore medlemmer har lyst til at ’komme hjemmefra’ med en avlshingst, en hoppe eller
en vallak, så skal hoppen være kåret med mindst 8 i helhed og vallakken have opnået mindst 8 i
eksteriør helhed.

Hvilke hopper kan deltage
Alle hopper, der er på Vilhelmsborg i den ene eller den anden anledning, kan deltage i denne
showklasse. Udenlandsk ejede hopper, der deltager i EM, kan også deltage, og de vil blive bedømt i
samme klasse, men der er særskilt info til dem med tilhørende anmeldelsesblanket.
Som ovenfor nævnt kan vore medlemmer også ’komme hjemmefra’ med en hoppe, der dog skal
være kåret med mindst 8 i helhed.
I princippet kan alle danskejede hopper med ovennævnte kåringsgrad deltage. Rent praktisk vil det
dog ikke kunne lade sig gøre, hvilket betyder, at bliver vi nødt til at lukke for tilmeldinger, så vil det
være de først tilmeldte, der får lov til at deltage.

Anmeldelsesfristen og bedømmelsen
Senest den 10. juni skal vi vide, hvilke hoppeejere, der modtager invitationen.
Der betales ikke noget gebyr for at være med i klassen, men der skal betales for opstaldning.
Bliver der stor interesse for at være med, så vil en opdeling af klassen i ’yngre’ og ’ældre’ kunne
blive aktuelt.
Vi forestiller os bedømmelsen foretaget af internationalt dommerhold. Der vil blive tale om
eksteriørbedømmelse, men ikke som ved en hoppekåring.

Opstaldning
Dette afsnit er ikke relevant for de hopper, der befinder sig på Vilhelmsborg som deltagere i andre
af avlens arrangementer eller DM-EM. De har allerede en boks.
Kun, hvis du ’kommer hjemmefra’ behøver du at læse videre.
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.
Det vil være bedst, hvis du som udstiller af en hoppe, der kun møder søndag, finder en udstiller ved
medaljekåringerne torsdag eller 2 års finalen at dele boks med. 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.
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