Værd at vide om
Hingstekåring, specielt camping, fest og andet
2015-kåringen og championatet finder sted den 22.-23. august på Vilhelmsborg (Bedervej 101,
8320 Mårslet, dvs. lige syd for Aarhus). Den afvikles ganske som den plejer, og så alligevel ikke.
Vi har færre tilmeldte hingste end vi længe har haft, men så får vi tid til at fokusere på noget andet.

Camping og andre bomuligheder
Camping
På tilmeldingsblanketterne til hingstekåringen (og championatet) har der været en rubrik, hvor der
kunne bestilles camping. Har du bestilt der, skal du naturligvis ikke bestille igen.
Men der kommer også en del medlemmer til Vilhelmsborg, som hverken udstiller eller er med i
championatet, og blanketten til højre for denne ’værd-at-vide’ tekst er for dem, hvis de vil campere
på pladsen.
Der vil blive stillet en toiletvogn op ved campingpladsen. Der er som sædvanligt bademuligheder i
Vognporten. En plads med strøm koster 400 kr. En plads uden strøm 200 kr. og prisen gælder fra
fredag eftermiddag til vi slutter søndag.
Bed & Breakfast
Der er masser af bomuligheder i og omkring Århus. Hvis du googler Bed & Breakfast, så kan du
søge på Aarhus eller Odder. Hvis du vælger Århus, så skal du være opmærksom på, at der er Århus
Syd, du skal interessere dig for, da Vilhelmsborg ligger syd for Aarhus. Tilsvarende hvis du søger
på Odder-regionen, så er det den nordlige del, du skal interessere dig for.
Du kan også prøve at finde noget på www.booking.com eller hvis du ikke er så fortrolig med alle
disse søgemuligheder kontakte turistkontorerne i enten Aarhus eller Odder.
Værelserne på Vilhelmsborg
Vi har hvert år enkelte værelser på Vilhelmsborg, som vi primært bruger til dommere og officials
eller medlemmer med særlige behov. Vi har venteliste på et ledigt værelse, så vi kan nok ikke
imødekomme flere ønsker i år, end vi allerede har modtaget. I år er der fest på Restaurant Mejeriet
på Vilhelmsborg lørdag aften og nogle af gæsterne ved den fest har booket nogle af værelserne.
Oplev Aarhus (evt. Odder)
Hvad enten du camperer eller benytter dig af Bed & Breakfast, så kom allerede fredag og benyt
aftenen til at udforske Århus, hvor der er masser af spisesteder.
De senere år har nogle af os tilbragt fredag aften på en lille græsk restaurant på
hovedgaden/gågaden i Odder. Ligger den der endnu (altså restauranten, ikke hovedgaden/gågaden),
så er den bestemt et besøg værd.

Festmiddag lørdag aften kl. 19
Vi fortsætter med den sædvanlige menu, dvs. koteletter og herlige sønderjyske pølser med
tilhørende flødestuvede kartofler og salat.
Vi laver kaffe til deltagerne, men skal vi have kage, så må nogle af os bage til os allesammen. Vi
havde sådan et kagebord ved jubilæet i 2006 til en international get-together en af dagene, og det
var rigtig sjovt.
Vil DU bage til dette års festmiddag, så skriv det på anmeldelsesblanketten, så vi kan få overblik
over, hvor mange kager, der kommer. Vi skulle jo nødigt ende op med at have en halv bradepande-

kage til hver deltager i middagen. Hingstekåringen i år bliver næppe så international som i 2006,
selv om gæster fra Holland, Norge og Tyskland har vist interesse for at komme.
Deltagerne i festen kan medbringe egne drikkevarer i passende mængder, hvilket vil sige nok til at
have det sjovt uden at vågne op søndag morgen med ondt i hårrødderne. Vi satser dog på også at
have nogle flasker foreningsvin til salg. Og hvad er så foreningsvin? – jo, det er en god rød- og
hvidvin med en særlig fjordhesteetiket sv.t. de flasker, vi brugte som ærespræmier ved juli-kåringen
sammen med ’de norske ting’.
Prisen for at deltage er 150 kr. for voksne og halv pris for børn (dvs. deltagere under 12 år).
Har du deltaget før, så ved du, at vi plejer at spise i VIP-logen. Den ligger i opvisningshallen over
cafeteriet.

Underholdning
Vi satser på underholdning både lørdag aften og søndag efter frokost, - lidt forskelligt skal det være,
men forhåbentlig bliver det sjovt og flot. På nuværende tidspunkt vil vi ikke afsløre mere.

Silent auction (på dansk tavs auktion)
Vi vil teste noget helt nyt i Danmark ved dette års hingstekåring, nemlig en ’silent auction’. Det er
vældig populært ved fjordhestearrangementer i USA og vi vil afprøve ideen ved dette års
hingstekåring/championat. Fungerer den, så vil vi gentage den ved næste års jubilæum.
En ’silent auction’ foregår på den måde, at vi alle sammen kigger i vore gemmer efter fjordhesterelaterede ting, vi godt kan undvære og som vi vil give til auktionen. De medbragte ting bliver lagt
frem på borde med en auktionsseddel. På den skriver vi giverens navn, tingens art og evt. en
minimumspris, hvis giveren fastsætter en sådan. Når tingene er lagt frem, så kigger vi alle på
bordene for at finde noget, vi ønsker at få med hjem. Vi skriver vort navn på sedlen og den pris vi
vil betale. De fleste begynder lavt, og arbejder sig op ad prisstigen i takt med at andre byder over
indtil de når den pris, der er deres maksimum. Hvis vi f.eks. vedtager, at auktionen slutter søndag
kl. 12.00, så kan det sidste bud afgives kl. 11.59, og så kan tingene skifte ejer.
De penge, der kommer ind ved salg af auktionstingene, går i USA til foreningen (USA er jo et land,
hvor masser af mennesker donerer til dit og dat). Vi vil nok foretrække at de penge, auktionen
indbringer, enten gives til Annette Scmidts mindefond eller et anden ’ædelt formål’.
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