Championat for Fjordheste
Formål
Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt
at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,
ganasche-/nakkefrihed, sadelleje mv.) og forene avlsarrangementer med sport.

Afholdelse
Fjordhestechampionatet afholdes sammen med et avlsarrangement, som f.eks. den årlige
hingstekåring. Fjordhesten Danmark er ansvarlig for afholdelse af championatet, evt. med
praktisk hjælp fra lokalforeninger og andre.
Championatet, beskrevet som ovenstående, ville kunne afholdes som en 1-dags prøve
sammen med f.eks. materialprøven for hingste. Endvidere kunne dette være med til at
markedsføre vore heste (også i salgsøjemed). Der kunne evt. annonceres i udlandet, med
flere heste at vise frem, ville dette sikkert kunne interessere flere udlændige at aflægge os
et besøg.

Startberettigede heste
Fjordheste af ren race med hestepas, udstedt af Landscentret Heste eller anden
tilsvarende udenlandsk organisation. Hestens afstamning skal opfylde kravene til
udstedelse af bordeaux følpas (se FSR, pkt. 3). Såfremt hestens afstamning kun opfylder
kravene til udstedelse af blåt følpas, skal hesten være kåringsbedømt og tildelt FJNnummer (hopper) eller et FJVN-nummer (vallakker).
Heste på 7 år og ældre skal være kårede.
Hestens ejer skal desuden være medlem af Fjordhesten Danmark

Dressur
4 års heste
Klassen er åben for 4 års heste.
Prøven er tilegnet den unge ridehest, der kun er let redet. Det er hestenes
grunduddannelse der bedømmes, og derfor kan hestene klargøres af et bredt udsnit af
ryttere.
Hesten vises frem i 5 min. af egen rytter, der vises øvelser på LC niveau i dressur. Hesten
fremvises fortrinsvis i letridning i trav, og rytteren må også stå i let sæde i galop. Hesten
bedømmes af en dressurdommer og gangartsdommer. Der gives karakterer fra 0-10 og
der må gives ½ point. Umiddelbart efter rides hesten af en fremmedrytter i 5 min.
Øvelser der skal vises: middelskridt, middelskridt for længere tøjler, arbejdstrav,
cirkelvolter (20m) i arbejdstrav højre og venstre rundt, travøgning, arbejdsgalop,
cirkelvolter (20m) i galop højre og venstre rundt, galopøgning.

5 års heste
Klassen er åben for 5 års heste.
Hesten vises frem i 5 min. af egen rytter, der vises øvelser på LB niveau. Det er tilladt at
vise øvelser af højere sværhedsgrad, men disse vil på ingen måde tælle med i
bedømmelsen af hesten. Der gives karakterer fra 0-10, og der må gives ½ point.
Umiddelbart efter rides hesten af en fremmedrytter i 5 min.
Øvelser der skal vises: parade, middelskridt, schenkelvigning i skridt, arbejdstrav,
slangegang 3 buer i arbejdstrav, travøgning, arbejdsgalop, galopøgning, skift galop
gennem 6-8 travtrin.
6 års heste
Klassen er åben for 6 års heste og ældre heste, der ikke har gået LA4 til 62% 2 gange ved
fjordhestestævner eller D og C stævner mv.
Hesten vises frem i 5 min. af egen rytter, der vises øvelser på LA niveau, se
nedenstående, hvilke øvelser der indgår. Det er tilladt at vise øvelser af højere
sværhedsgrad, men disse vil på ingen måde tælle med i bedømmelsen af hesten.
Der gives karakterer fra 0-10 og der må gives ½ point. Umiddelbart efter rides hesten af en
fremmedrytter i 5 min.
Øvelser der skal vises: parade, tilbagetrædning min. 4 skridt, middelskridt, schenkelvigning
i arbejdstrav, 10 m volter i arbejdstrav, middeltrav, arbejdsgalop, middelgalop, anspring i
galop fra skridt.
7 års og ældre heste
Klassen er åben for heste på 7 år eller ældre, der har gået LA4 med over 62% 2 gange
ved fjordhestestævner eller D og C stævner mv.
Hesten vises frem i 5 min. af egen rytter, der vises øvelser på LA niveau, se
nedenstående, hvilke øvelser der indgår. Det er tilladt at vise øvelser af højere
sværhedsgrad, men disse vil på ingen måde indgår i bedømmelsen af hesten.
Der gives karakterer fra 0-10, og der må gives ½ point. Umiddelbart efter rides hesten af
en fremmedrytter i 5 min.
Øvelser der skal vises: parade, middelskridt, fri skridt, bagpartsvendinger, versader i
samlet trav, arbejdstrav, fri trav, volter 10 m i arbejdsgalop, kontragalop, frigalop, skift
galop gennem 4-6 trin i skridt.
Generelt for bedømmelse af dressuren
Se generelle bestemmelser for dressur under FSR.
Det er frit for rytterne selv at vælge, om de selv vil lave et program eller lave øvelserne frit i
den tid der er til deres rådighed. Banen kan ikke garanteres at være efter standardmål,
men vil ca. være 20 x 60 meter.
4 års og 5-års championatet i dressur afvikles altid for sig selv, mens klasserne for de
ældre heste kan lægges sammen ved få tilmeldinger.

Der lægges vægt på kriterierne ridelighed, grundgangarter og det generelle indtryk.
Hesten skal gå fremad, være smidig og taktfast i alle tre gangarter. Den skal også være
spændstig, dvs. at bevægelsen skal komme af en aktiv bagbensbevægelse, gennem en
smidig ryg, frem til en rolig og eftergivende hals og nakke. Hesten skal som resultat heraf
gå tillidsfuldt frem til biddet.
Selvbæring og et passende løft skal være tydeligt og afhængigt af det forventede
trænings- og uddannelsesniveau.
Grundlæggende og gentagne træningsfejl vil generelt give lavere karakterer.
Sådanne fejl er: åbenlys uren takt, vedvarende spændinger, vedvarende uro på biddet,
sænket ryg, skævheder (på to spor eller hoved på sned og utilstrækkelig
bagbensengagement).
En hest, som i begyndelsen af prøven er en smule spændt, har nogle få
koncentrationssvigt og er en smule nervøs, men som forbedrer sig gennem
programmet/prøven, skal bedømmes mere positivt end i andre dressurkonkurrencer.
Mindre fejl (f.eks. parader, der ikke er helt lige, koncentrationssvigt, der fører til mindre
øvelsesfejl, en lidt kort og snæver hals i visse momenter eller at hesten kortvarigt går over
biddet) tages ikke i betragtning i samme grad som ved andre dressurkonkurrencer. Hesten
skal til gengæld gennemgående præsenteres i henhold til træningsniveau og
uddannelsesskalaen.
Der bedømmes/gives karakterer for:
Dressur gangarter/øvelser
 Skridt
 Trav
 Galop
 Ridelighed
 Uddannelse/udførelse af øvelserne
Fremmedrytter
 Ridelighed
 Kapacitet
Karaktererne lægges sammen og hesten med det højeste resultat vinder.

Spring
4 års heste
Der rides et fastlagt program bestående af en bane med spring på max 60 cm, kombineret
med grundlæggende øvelser.
Banen består af:
 travbomme
 spring med travbom foran - der skal springes i trav
 4 alm. spring (stationata/lodret og okser) der skal springes i galop
De øvelser der skal vises er:
 volte
 overgang trav/galop
 overgang galop/trav
 skift af galop gennem travtrin
5 års heste
Der rides et fastlagt program bestående af en bane med spring på max 70 cm, kombineret
med grundlæggende øvelser.
Banen består af:
 travbomme
 spring med travbom foran - der skal springes i trav
 4 alm. spring (stationata/lodret og okser) der skal springes i galop
De øvelser der skal vises er:
 volte
 overgang trav/galop
 overgang galop/trav
 skift af galop gennem travtrin
6 års heste spring
Klassen er åben for 6 års heste og ældre heste der har sprunget baner på 75cm fejlfrit to
gange ved fjordhestestævner eller C og D stævner. Der springes en bane hvor springenes
maks. højde er 80 cm.
Banen består af:
 á tempospring, et opspring + 3 kryds
 5 alm. spring (stationata/lodret og okser) der skal springes i galop, der vil være fyld
under
De øvelser der skal vises er:
 volte
 overgang trav/galop
 overgang galop/trav
 skift af galop gennem 6-8 travtrin
 parade

7 års heste og ældre
Klassen er åben for 7 års og ældre heste der har sprunget baner på 80cm og derover
fejlfrit to gange ved fjordhestestævner eller C og D stævner. Der springes en bane hvor
springenes maks. højde er 80-85cm.
Banen består af:
 á tempospring - et opspring + 3 kryds
 5 alm. spring (stationata og okser) der skal springes i galop, der vil være fyld under
og der kan være spring på buet spor.
De øvelser der skal vises er:
 volte
 overgang trav/galop
 overgang galop/trav
 skift af galop gennem 6-8 travtrin
 parade
 Tilbagetrædning – 4-6 trin.
Generelt for springning
Se generelle bestemmelser for spring under FSR
Der er dog den undtagelse til FSR, at optømningen er trense med to- eller tredelt bid (alm.
ring eller muffebid), der må rides med martingal (øvrige hjælpetøjler er ikke tilladte), der
må ikke rides med lange bagbensgamacher. Ovenstående gælder også under
opvarmning.
Baneskitsen vil blive offentliggjort på www.fjordhest.dk i god tid inden tilmelding.
Det vægtes at banen gennemføres i retvendt galop hvor galop er ønsket.
Der er to eller tre ekvipager på banen samtidig, og banen gennemrides på skift af
ekvipagerne to gange, hvorefter dommeren kan bede rytteren gennemride dele af banen
igen evt. med lidt mere højde, såfremt det vurderes, at hesten har kapacitet hertil, i
sådanne tilfælde beregnes der kun fradrag/strafpoint ved første gennemridning af banen.
Efter hver bedømmelse gives der en kort mundtlig karakterstik (dette er ikke den endelige
beskrivelse/karakterstik), med fremhævelse af lige netop denne hests gode sider, af
dommeren, hvis dette er praktisk muligt.
Der bedømmes/gives karakterer for:








Springtek (bascule/ hals og ryghvælving, springkurve)
Benteknik (ensartet benvinkling, hurtighed ved fejl/berøring)
Kapacitet (hestens kapacitet til større opgaver)
Ridelighed (villighed, accept af biddet uden modstand/regulerbarhed, flydende
grundtempo)
Smidighed (lethed, løsgjorthed)
Uddannelse /øvelser (gennemsnit af de to runder)
Præsentation (brug af hjælpere, harmoni, indvirkning, rytterens stil)

Der gives karakterer fra 0-10 og der må gives ½ point.
Fejl ved gennemridning af banen:
Ulydighed 1. gang, 1 strafpoint
Ulydighed 2. gang, 2 strafpoint
Ulydighed 3. gang, diskvalifikation
Fald/styrt, diskvalifikation
Nedslag, 0,5 strafpoint
4 og 5-års championatet afvikles så vidt antal tilmeldinger tillader det (min 3 i en klasse)
selvstændigt, mens klasserne for de ældre heste kan lægges sammen ved få tilmeldinger.

Præmier
Der gives en speciel Championatroset til de placerede, evt. et dækken til vinderen og en
staldplakette til alle beståede heste (bestået med 6,5 i gens.). Endvidere uddeles der
opdrætterpræmier til opdrætterne af de først placerede heste, sammen med den øvrige
præmieoverrækkelse.

Pris
Pris for deltagelse i 2014 er kr. 300,-

