Værd at vide om showklasserne
specielt for ’skandinavisk talende’
Torsdag den 4. august 2016 har avlsudvalget planlagt medaljekåringer og 2-års finale. Det har kun
medlemmer af Fjordhesten Danmark mulighed for at deltage i.
Fredag og lørdag den 5.-6. august er der hingstekåring. Kåringen uden materialprøve kan
udlændinge godt deltage i med deres hingste. Anmeldelse skal ske på den blanket, som er beregnet
til danske hingsteejere. Den eneste ekstra oplysning, du har brug for er Swift og Iban, dvs.
henholdsvis RINGDK22 og DK4676700006228493.
Søndag den 7. august er dagen, hvor showklasserne afvikles på Vilhelmsborg.
Showklasserne med ’Årets hingste’, ’Årets hopper’ og ’Årets vallakker’ kan kun medlemmer af
Fjordhesten Danmark deltage i. Men der bliver også tre showklasser for henholdsvis
avlshingste, hopper og vallakker, som alle, der i forvejen er på Vilhelmsborg, er velkomne til
at deltage i. Disse showklasser vil formentlig først og fremmest være interessante for jer, der
deltager i EM. Læs om disse klasser herunder.

Udenlandsk ejede avlshingste, hopper og vallakker
Det er sjældent, at avlshingste mødes i internationale udstillingsklasser, men sådan en arrangerer vi
søndag den 7. august. De danske avlshingste er naturligvis inviterede. Det samme er de avlshingste
fra vore nabolande, der deltagere i EM. Vi håber at ejerne/rytterne/kuskene af disse hingste kan
finde tid til at være med i denne showklasse.
Tilsvarende er der arrangeret lignende showklasser for hopper og vallakker, hvor de danske heste
vil mødes med de udenlandske hopper og vallakker, der er på Vilhelmsborg for at deltage i EM.
Det er gratis at deltage i alle tre klasser.
Bliver der stor interesse for at være med, så vil en opdeling af klasserne i ’yngre’ og ’ældre’ kunne
blive aktuelt.
Vi forestiller os bedømmelsen foretaget af internationale dommerhold.
Der vil blive tale om eksteriørbedømmelse.

10. juni vil vi gerne vide, hvem der deltager i disse showklasser
Senest den 10. juni vil vi gerne vide, hvilke udenlandske hingsteejere/ryttere/kuske, der modtager
invitationen til at være med i disse showklasser.
Tilmeldingsblanketten, der ligger til højre for denne tekst som en pdf-fil, bedes benyttet. Vil du
have en word-fil tilsendt, så send en mail til avl@fjordhest.dk og vi sender den straks.
Der betales som nævnt ikke noget gebyr for at være med i klassen, og da hestene allerede deltager i
EM, så er der ikke noget opstaldningsproblem.

25.05.2016
Birgit

