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ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BEDØMMELSE

Det er dyrskuets formål:

Bedømmelsen omfatter dyr i alle afdelinger og aldersklasser. Der henvises til de særskilte regler for
de enkelte dyregrupper.

a) at demonstrere de enkelte husdyrracers avlsmål og derigennem at supplere og
underbygge andre avlsforanstaltninger
b) at virke som oplysende landbrugsudstilling for erhvervets udøvere
c) at præsentere landbrugserhvervet og virke kontaktskabende over for andre
befolkningsgrupper
d) at præsentere udstillinger med tilknytninger til landbrugserhvervet, som naturligt
hører hjemme på dyrskuet.

HVEM/HVAD KAN UDSTILLE(S)
For at dyr kan udstilles og konkurrere om præmier ved dyrskuet, skal ejeren være
bosiddende på Fyn eller omkringliggende øer.
Udstillere af heste og ponyer skal – for at kunne udstille - være medlem af en
avlsforening under Landsudvalget for Heste eller en landøkonomisk forening.
Udstillede dyr skal være anerkendte i henhold til de enkelte avlsforbunds stambogs
bestemmelser om racerenhed.
Andre udstillere eller foreninger kan udstille efter særlig aftale, godkendt af dyrskueledelsen.

Bedømmelsen foregår på den anviste plads.
Under bedømmelsen er adgang indenfor afspærringerne ikke tilladt for andre end dommere,
medhjælpere og trækkere.
Ingen dommer kan deltage i bedømmelsen af dyr, han/hun selv er ejer eller opdrætter af eller på
anden måde økonomisk interesseret i.
Såfremt dyrene ikke er mødt til det angivne tidspunkt for start af bedømmelse (tidspunkt
fremsendes separat for de forskellige dyregrupper), kan de afvises til bedømmelse. Efter
bedømmelsen uddeles rosetter.
Spørgsmålene på tilmeldingssiden skal besvares, og udstillerne indestår for rigtigheden af alle givne
oplysninger samt for, at dyrene ikke har skjulte fejl.
Dyrskueledelsen kan, hvis pladsforholdene nødvendiggør det, afvise sidst indkomne tilmeldinger,
også selvom de er rettidigt indgivet.

RISIKO/ANSVAR
Udstillerne bærer selv enhver risiko for det udstillede med hensyn til brand, tyveri, vandskade og
anden form for beskadigelse såvel under forsendelsen som under udstillingen, ligesom udstillerne
er ansvarlige for eventuelle skader, der påføres personer, dyr eller genstande på grund af fejl eller
forsømmelse fra udstillerens eller hans medhjælpers side.

OVERTRÆDELSER AF REGLEMENT

Ligeledes er tab pga. sygdomme/sygdomsrestriktioner erhvervet på dyrskuet for egen risiko.

Ved fremstillingen på dyrskuepladsen skal udstillerne rette sig efter de i Priser & Regler
og af dyrskuets ledelse truf ne bestemmelser med hensyn til mødetid, dyrenes ophold og
placering på dyrskuepladsen, tilladelse til at forlade denne m.m.

OBLIGATORISKE ARRANGEMENTER

Overtrædelse af de i Priser & Regler og af dyrskuets ledelse trufne bestemmelser kan
medføre annullering af tildelt anerkendelse for udstillede dyr, bortvisning af disse fra
dyrskuepladsen, samt udelukkelse fra at udstille på dyrskue i et tidsrum, der i hvert enkelt
tilfælde bestemmes af dyrskuets ledelse.
Skuet disponerer over ledig staldplads for ikke fremmødte dyr.

1

Det forventes at man som udstiller deltager i alle de obligatoriske dyrskuearrangementer som for
hestenes vedkommende er Bedømmelse, Karakteristik, Slangegang, Åbningsceremoni,
Konkurrencer på tværs af racerne (såfremt man er udtaget hertil) m.v.
Disse arrangementer går altid forud for shows, mønstringskonkurrence og brugsklasser (Spring,
Dressur og Topkørsel).
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PRISER
Heste

Grundgebyr

Pr. Tilmeldt dyr

Heste

295,00

435,00

295,00

435,00

Der betales normalpris pr. enkeltindivider
der udstilles i samlingen.

DISPENSATION

0,00

435,00

Der opkræves ikke grundgebyr ved tilmelding
af opvisningsheste

295,00

435,00

Udstillede heste forventes at være på pladsen fra f redag kl. 8 til søndag kl. 16. Ved særlige forhold
kan der dog efter skriftlig erklæring fra dyrskueledelsen gives tilladelse til, at hesten opstaldes
hjemme om natten. I dette tilfælde er det et krav, at hesten er tilbage på dyrskuepladsen senest kl.
9.00 på dyrskuets anden og tredje dag.

Samling/
hoppefamilie
Opvisningsheste

Æsler

Bemærkninger

Dyrene må først forlade dyrskuepladsen søndag den 13. juni kl. 16.00, medmindre særlig tilladelse
er indhentet i Hesteinformationen.

Priserne er angivet incl. betaling for strøelse (halm) alle 3 dage

HESTEPAS

Katalog til hesteudstillere vil være gratis tilgængeligt på hjemmesiden, ellers kan det
tilkøbes for en merpris

Heste skal medbringe deres hestepas, som skal forevises på forlangende ved indsyning. (HUSK
MEDICIN-SIDER!)

Alle priser er incl. moms

Fra 1. januar 2012 skal alle heste have et hestepas, som skal følge hesten under transporten.
Føllene skal chipmærkes og have pas inden de forlader fødselsbedriften permanent eller
senest når de er 1 2 mdr.

BETALINGSBETINGELSER
Udstilleren kan ikke disponere over staldpladsen, hvis man afmelder eller udebliver.
For heste er tilmeldingen bindende dvs. det er ikke muligt at ændre sin tilmelding eller
skifte en hest ud med en anden efter tilmeldingsfristens udløb.
Det er heller ikke muligt at få refunderet sin betaling ved framelding.
Man er ikke garanteret en plads før endelig bekræftelse fra den ansvarlige for
hesteudstillingen. Denne bekræftelse vil blive sendt hurtigst muligt efter
tilmeldingsfristens udløb.

INDSYNING & MØDETID
Dyrene kan ankomme og indsynes torsdag den 10. juni mellem kl. 15.00 og 21.00 eller
fredag den 11. juni mellem kl. 7.00 og 8.00 og skal i forbindelse med ankomsten synes af
dyrlægen.
Alle dyr skal være mødt på pladsen senest fredag kl. 8.00, da kørsel på selve
dyrskuepladsen ikke er tilladt i åbningstiden.
Dyrskuet sørger for boks til de udstillede dyr og dyrene skal blive på dyrskuepladsen om
natten.
Dispensation herfra kan ved særlige forhold indhentes Hesteinformationen.

VETERINÆRE BESTEMMELSER
Sundhedsreglerne er lavet for at undgå/begrænse smittespredning og for at beskytte raske
dyr/besætninger mod smitte fra andre besætninger.
Grundlæggende ved vi, at der er en risiko for smittespredning ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har
et medansvar for at mindske denne risiko.
Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist.
Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage eller har folet inden for de seneste 14 dage,
anses ikke for transportegnede. Føl må ikke transporteres før navlen er fuldstændig helet (jf. Rådets
forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed
forbundne aktiviteter m.v.)
Heraf følger at hopper og føl omfattende ovenstående ikke kan udstilles.

VACCINATION
De udstillede dyr bør i ejerens interesse være vaccineret mod influenza senest 4 uger før
Det Fynske Dyrskue.
Drægtige hopper bør vaccineres ca. en måned før foling. Føl skal være minimum 14 dage for at få
adgang til pladsen.
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PASNING, VAND & FODER
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr af nr. 674 af
14. juli 2003. Specielt henledes opmærksomheden på § 44:
§ 44:
Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varige
mén og væsentlig ulempe under deres ophold på andre samlinger af dyr. De skal herunder
håndteres på en rolig måde uden brug af støj og uden ophidselse for dyrene.
Alle dyr, der opstaldes, skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde.
Dyrene skal endvidere tildeles foder af en god kvalitet og mængde, der svarer til deres
fysiologiske behov.
Udstyr til fodring og vanding skal selv medbringes af hensyn til smittefare og skal placeres på en
sådan måde. at der er mindst mulig risiko for forurening af dyrenes foder og vand.

DYRLÆGEBEHANDLING
Der vil være mulighed for behandling af dyr på skuet, kontakt sekretariatet i
stald 25. Omkostninger til behandling vil blive opkrævet af den enkelte
udstiller!

FÆRDSEL & OPHOLD PÅ DYRSKUEPLADSEN
Kørsel med og parkering af private biler og traktorer på dyrskuepladsen er generelt forbudt. Disse
henvises til nærmeste parkeringsplads.
I dyrskuedagene kan udstillere af dyr og andre med ærinde på dyrskuepladsen (fx ved
af- og/eller pålæsning), få adgang til pladsen i bil, når bilen har det særlige indkørselskort
synligt i forruden, og chaufføren samt evt. passagerer har gyldigt adgangstegn til dyrskuet.
Indkørselskortet giver kun adgang til ind- og udkørsel udenfor dyrskuets åbningstider

PARKERING
Hvis man ønsker at leje en parkeringsplads på dyrskuepladsen, er der i begrænset omfang mulighed
for dette via tilmeldingssiden. Denne plads kan der kun køres til inden dyrskuet åbner og køres fra
efter dyrskuet er lukket.
Der kan kun bestilles én p-plads på dyrskuepladsen pr. udstiller til enten én trailer eller én bil.
Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.

CAMPING

Vi opfordrer til at hesteudstillere selv kontakter deres egen dyrlæge, hvis det ikke
er muligt henviser vi til Årslev Dyreklinik tlf. 65 99 12 11

Opstilling af telte og camping i staldområdet er ikke tilladt.

HINGSTE FRA SÆDOPSAMLIMGSSTATIONER FOR HINGSTESÆD

Der henvises til dyrskuets campingplads, hvor der forefindes et mindre antal campingpladser, hvor
nærmere angivet plads tildeles efter først-til-mølle-princippet. Campingplads bestilles via
tilmeldingssiden.
Det er ikke muligt at parkere sin bil på campingpladsen.

Hingste, som er opstaldet på en sædopsamlingsstation for hingstesæd, og som tilføres et
dyrskue, udstilling, konkurrence eller anden samling af heste, kan herefter kun indsættes på
sædopsamlingsstationen for hingstesæd igen i henhold til betingelserne i bekendtgørelse
nr. 1236 af 10/11/2015 ”Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale”

Al bilkørsel på Dyrskuepladsen er forbudt i åbningstiden.
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HESTEUDSTILLINGEN

OPVISNINGSHESTE

UDMUGNING

Det er muligt at have sin hest med som opvisningshest, men man kan hermed kun
deltage i racens egen opvisning samt i Hestegalla.

Inden pladsen forlades søndag skal boksen rengøres. Al halm og gødning skal ud midt på gangen
mellem staldene. Dette skal naturligvis være fri for plastik, øldåser og lign., som skal i affaldssækkene
for enden af staldene.

Opvisningsheste skal være anerkendte i henhold til de enkelte avlsforbunds stambogs
bestemmelser om racerenhed.

Bokstavler og andet der er opsat på boksen skal fjernes.

Dyrskueledelsen forbeholder sig ret til at afvise opvisningsheste såfremt der ikke er ledig
staldplads eller at tilbyde alternative opstaldningsmuligheder.

Dette gælder for alle dyr, som har været opstaldet i bokse i dyrskuets faste bygninger samt heste i
spiltov. Rejsestalde skal ikke tømmes.

ADGANGSTEGN

PR BOKSE

Der benyttes armbånd som adgangstegn for alle udstillere, dyrepassere m.fl., som ønsker
adgang til pladsen alle tre dage. Armbåndet giver kun adgang til pladsen, såfremt det er
korrekt anbragt på det ene håndled.

Så vidt muligt tildeles hver race med minimum 6 udstillede dyr en PR-stand.
Det er op til racen, om man vil benytte den tildelte boks som PR-boks eller til en hest fra
ventelisten, såfremt racen har heste på venteliste.

Udstillere af heste og æsler får tildelt 1 armbånd. Derudover et armbånd for hvert tilmeldt
dyr.

RACEGUIDE/SHOWKOORDINATOR

Opvisningsdeltagere får tildelt 1 armbånd pr. hest.

Skal være medlem af den respektive avlsforening samt være indstillet af denne forenings bestyrelse.

Yderligere armbånd, der giver adgang alle 3 dyrskuedage, kan købes via hjemmesiden ved
tilmelding. Armbånd kan også købes i dyrskuedagene ved billetsalgsstederne.

Såfremt foreningen ikke kan stille med en sådan person indenfor tidsrammerne, kan
dyrskueledelsen udpege deres egen repræsentant.

Katalog, nummermærke, armbånd samt øvrigt materiale kan afhentes i
Hesteinformationen (mellem stald 9 og 10) fra tirsdag den 8. juni kl. 12.00 til torsdag den 10.
juni kl. 20:00.

Kontaktoplysninger på din avlsforenings raceguide og showkoordinator findes på Dyrskuets
hjemmeside under Tilmeld Heste.

Katalog over udstillede dyr kan tilkøbes ved tilmelding. I udstillingsdagene kan kataloget
også købes på dyrskuepladsen ved de respektive sekretariater.
Udlevering og salg af lodsedler og løbesedler er forbudt. For bygge- og maskinudstillingen
findes særskilte regler.
Dyrskueledelsen forbeholder sig ret til at forandre og supplere nærværende plans
bestemmelser.
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UDSTILLING
Hvem kan udstille
For at udstille på Det Fynske Dyrskue kræves der at:
1. Udstiller skal være bosiddende på Fyn samt enten være medlem af en avlsforening under
Landsudvalget for Heste eller en landøkonomisk forening
2. Udstiller skal eje hesten, eller have lejet hesten i mindst 3 måneder før dyrskuets
påbegyndelse. Dette skal kunne dokumenteres via Landsudvalget for heste, når det vedr.
heste, der er registrerede her. Såf remt dokumentation ikke kan f remskaffes via landscentret,
påhviler det udstiller at fremskaffe skriftlig dokumentation på ejerskabet. Såf remt gyldig
dokumentation ikke kan f remskaffes ved tilmelding, har dyrskueledelsen ret til at afvise
hesten.
Hvad kan udstilles
Der kan udstilles hingste, hopper og vallakker med hestepas udstedt af Landsudvalget
for Heste, eller dermed sidestillet udenlandsk avlsforbund, og som afstamningsmæssigt
anerkendes af den pågældende avlsforening.
Der kræves mindst 3 leds afstamning for hingste, dog afhængig af det pågældende
avlsforbunds regler for godkendelse til avlsgodkendelse/kåring og 2 led for hopper
Såfremt den udstillede hest/pony er kåret, skal dette være i en forening under
Landsudvalget for Heste.
Fra 2019 vil der være en restriktion på hvor mange heste der kan deltage af den enkelte race.
Dette gøres for at lave en mere ligelig fordeling af racerne.
Hver race tildeles et på forhånd bestemt antal bokse, disse bokse tildeles efter ”først-tilmølle” princippet, dog vil hingste, samlinger og følhopper have første prioritet.
I tilfælde af, at antallet af heste overstiger antallet af passende bokse, laves der en venteliste
for øvrige tilmeldte. Såfremt en race ikke udnytter alle de tilgængelige pladser, vil disse
pladser fordeles efter ”først-til-mølle” princippet i nedenstående prioriteringsorden:
• Hingste
• Samlinger
• Følhopper
• Goldhopper
• 3 års hopper
• 2 års hopper
• Vallakker på 4 år og ældre
• Vallakker på 3 år
• Vallakker på 2 år
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BEDØMMELSESKLASSER
Der udstilles i 4 hovedgrupper
Gruppe A: Specialracer
Gruppe B: Nationale Rideheste
Gruppe C: Svære heste (koldblod)
Gruppe D: Små heste og ponyer

GRUPPE A

(Specialracer) omfatter:

• Hold 50 Frederiksborg - renavlede eller med max 50% anerkendt fremmed afstamning
• Hold 51 Oldenborg - renavlede med mindst 87,5% oldenborgblod eller den forædlede
type med mindst 25% oldenborgblod. (Forædling kan kun foregå med engelsk fuldblod eller
med hingste af anglonormannerafstamning)
• Hold 52 Trakehner - renavlede eller forædlede med godkendt fuldblod eller araberblod
• Hold 53 Lipizzaner
• Hold 54 Knabstrupper
• Hold 55 Frieser
• Hold 56 Pura Raza Española (P.R.E.)
• Hold 57 Fuldblodsaraber
• Hold 58 Shagya-, Anglo- Sports- og Hispanoaraber
• Hold 60 Fuldblod XX
• Hold 61 Traver
• Hold 62 Pinto
• Hold 63 Barokpinto
• Hold 64 Quarter Horse
• Hold 65 Paint Horse
• Hold 66 Appaloosa Horse
• Hold 67 Palomino
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GRUPPE B (National ridehest) omfatter:

DE ENKELTE RACER OPDELES OG BEDØMMES I FØLGENDE KLASSER:

• Hold 68 Dansk Varmblod
1.

GRUPPE C (Svære heste, koldblod) omfatter:
• Hold 70 Jydsk Hest
• Hold 71 Belgisk Hest
• Hold 72 Shire
• Hold 73 Tinker
• Hold 74 Nordsvensk Hest

GRUPPE D (Små heste og ponyer) omfatter:
• Hold 76 Fjordhest
• Hold 77 Islandsk hest
• Hold 78 Haflinger
• Hold 79 Dansk Sportspony
• Hold 80 Connemara
• Hold 81 New Forest
• Hold 82 Gotlands Russ
• Hold 83 Welsh pony & Cob avlen
• Hold 84 Dartmoor
• Hold 85 Shetlandspony
• Hold 86 Miniaturehest
• Hold 87 Æsler

Hingste på 6 år og derover.
(Hingste med avlsgodkendelse der er udlejet i mindst 3 mdr. til en fynsk hesteejer,
kan udstilles på lige fod med andre hingste.)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hingste på 4 og 5 år
Hingste på 3 år
Hingste på 2 år
Hopper på 4 år og derover, som foler i udstillingsåret og har eget føl ved siden
Hopper på 4 år og derover, som ikke har folet (drægtige) eller har mistet føllet
Hopper på 4 år og derover, som ikke foler i udstillingsåret
Hopper på 3 år
Hopper på 2 år
Vallakker på 4 år og derover
Vallakker på 3 år
Vallakker på 2 år
Hoppefamilier – alle dyr i familien skal tillige tilmeldes individuel bedømmelse
Samlinger

Alderen beregnes efter kalenderåret.

FØLHOPPER
Alene hopper fra hold 5 (følhopper med eget føl ved siden) kan deltage i fælleskonkurrencen
for følhopper. Hopper med ammeføl eller E.T. føl kan ikke udstilles.

UDSTILLING AF HINGSTE
For hingste på 3 år og derover gælder generelt, at de skal have opnået kåring eller
avlsgodkendelse for udstillingsåret af den pågældende avlsforening.
EU-hingste kan derfor ikke udstilles.
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UDLEJEDE HINGSTE

UDSTILLING AF SAMLINGER EFTER HINGSTE

Avlsgodkendte hingste kan udstilles, når de i udstillingsåret er udlejet og virker mindst 3
måneder i dyrskuets område, herunder på udstillingstidspunktet, uanset at ejeren/ejerne er
bosiddende uden for dyrskuets geografiske område.

Ved skuet kan f remstilles og præmieres samlinger efter hingste bestående af mindst 5
stk. afkom. Alt afkom skal være mindst 2 år.
Faderen skal være anerkendt og så vidt muligt f remstilles sammen med afkommet.
Efter afgåede hingste kan fremstilles samlinger efter tilsvarende regler.
Dyr fremstillet i samlingerne kan være hopper eller hingste samt vallakker. Afkommet
behøver ikke at tilhøre udstilleren.

Hingste skal til enhver tid føres og f remvises i bid.

UDSTILLING AF HOPPEFAMILIE/SAMLING

Udstilleren af en samling efter en hingst, skal opfylde gældende udstillingsregler.
Såfremt udstiller ikke har pågældende hingst i sin varetægt, skal der foreligge skriftlig
tilladelse fra nuværende ejer/ejere af hingsten.

Hoppefamilie

For hingste på 3 år og derover, der indgår i samlingen, gælder, at den skal have opnået
kåring eller avlsgodkendelse for udstillingsåret af den pågældende avlsforening.

Ved skuet kan udstilles og præmieres hoppefamilie bestående af stammoder og mindst 2
stk. afkom eller mindst 3 stk. afkom, hvis stammoderen ikke udstilles.
Afkom skal være i direkte hunkønslinie (ingen led må springes over)
Alle individer i hoppefamilien skal tillige udstilles separat.

Alle individer i samlingen skal tillige udstilles separat.

BEDØMMELSE
Samling
Samling efter stammoder og mindst 2 stk. afkom eller mindst 3 stk. afkom, hvis
stammoderen ikke udstilles.
Både hingste, hopper og vallakker kan f remstilles i samlingen.
Alle individer i samlingen skal tillige udstilles separat.

Ved bedømmelsen benyttes der dyrskuepoint, hvor hesten tilkendes 1., 2. eller 3.
præmie og maksimumpoint er 24 point.
Et dyr skal være tildelt 23 eller 24 point for at kunne indstilles til ærespræmie.
Racedommerne indstiller deltagerne til konkurrencerne om:

For både hoppefamilie og samling gælder, at ingen af dyrene må være under 2 år gamle, og
de skal være efter hingste af samme race som stammoderen eller efter hingste, godkendt af
pågældende avlsforening.
Afkommet behøver ikke at tilhøre udstilleren.

-

Skuets
Skuets
Skuets
Skuets
Skuets
Skuets
Skuets
Skuets

bedste hingst
bedste 3 års hoppe
bedste 2 års hoppe
bedste følhoppe
bedste hoppefamilie/samling
bedste hoppe, der ikke foler i udstillingsåret
bedste vallak
bedste føl og publikums favoritføl

For at kunne indstilles til fælleskonkurrencerne, skal hingste, hopper og vallakker på 3 år og
derover være tildelt 23 eller 24 point.
2 års hopper skal være tildelt mindst 22 point for at kunne indstilles.
Hingste og vallakker på 2 år kan ikke indstilles.
Racedommere for Dansk Varmblod udpeger endvidere bedste 2 års DV hoppe (med min. 23
point) til Dansk Varmblods landsfinale.
Under særlige forhold kan der dispenseres fra ovenstående regler.
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INGEN START-MELDING
= INGEN DELTAGELSE!

VEJLEDENDE MØNSTRINGSREGLER

PROPOSITIONER FOR DRESSUR

(NB! Dette er IKKE den obligatoriske bedømmelse, men en valgf ri konkurrence)
Hvem kan deltage
1.

Formålet med mønstring er at præsentere hesten på en sådan måde, at den såvel på stedet som under
bevægelse tager sig bedst muligt ud.

2.

Hesten skal være pålagt trense med bid og to tøjler – én i hver bidring

3.

Mønstreren skal være klædt diskret (fx hvide bukser og ensfarvet bluse) og optræde diskret, så
opmærksomheden kan koncentreres om hesten. Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd.
OBS! Unødig afstraffelse af hesten kan resultere i bortvisning.

4.

En hjælper for mønstreren udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde diskret.
Ved mønstringskonkurrencen må der ikke være hjælper.

5.

Mønstringen foregår i skridt på lige bane. Hesten opstilles foran dommerne og vises i skridt lige frem og
tilbage på halv banelængde. Hvorefter mønstring i trav vises på stor trekantsbane.

6.

Mønstreren fører hesten ind på banen i trav og placerer sig derefter såvidt muligt, at hesten kan vende
den manf ri side mod bedømmeren, 5-6 m fra denne og således, at heste - hvis terrænet skråner - kan stå
højest med forbenene.

7.

Hesten skal stå åben mod bedømmeren, d.v.s., når den manfri side er venstresiden, have venstre forben
længst f remme og venstre bagben skal ikke stå længere f remme end tåspidsen lodret under højre
hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på alle fire ben. Holdningen af hestens hoved og hals skal være
naturlig.

8.

Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens venstre forben i ca. en
arms afstand og med f ront mod hesten.

9.

Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen, mindst ca. 30 cm.

10.

Hvis hesten er urolig, kan mønstreren forblive foran hesten med en tøjle i hver hånd.

11.

Ved f remføring af hesten i skridt fattes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være rolig og naturlig,
rent firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals naturligt og f remføres på en lige
linje (de samsidige ben bør gå i samme spor).

12.

Alle vendinger gøres højre om, og så korte som muligt. Under vendingerne holdes venstre hånd i højde
med hestens venstre øje.

13.

Ved f remføring af hesten i trav, skal hesten snarest efter vendingen være i ren to-taktet, og naturlig
jordvindende trav. Som under pkt. 13 skal hesten bære sin hals naturlig og f remføres på lige linje.

•
•
•
•

Alle heste/ponyer der i forvejen er tilmeldt Det Fynske Dyrskues eksteriørbedømmelse,
dvs. hesten skal være udstillet, det er ikke nok at være tilmeldt opvisning.
De deltagende heste/ponyer skal være fyldt 4 år.
Følhopper kan IKKE deltage.
Deltagere i brugsklasserne SKAL melde til start i Hesteinformationen mellem stald
9 og 10 senest fredag den 11 juni kl. 13.00. Såfremt deltageren ikke har meldt til start,
udelukkes denne for at deltage i konkurrencen.

Generelle bestemmelser
•
•
•
•
•

Optømning: Det er ikke tilladt at benytte hjælpetøjler. Dette gælder både på
opvarmningsbanen og på konkurrencebanen.
Alle heste/ponyer skal bære trense med to- eller tredelt bid (alm. ring-, muffe- eller
gummibid).
Det er tilladt at ride enten med pisk (110 cm incl. snert) eller sporer, men ikke begge
dele.
BEMÆRK: Bandager, gamacher og klokker er IKKE tilladt.
Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement med seneste rettelser
gældende.

Afvikling af klassen

Ved konkurrencemønstring gives der max. 50 point. Der gives point for:

•

•
•
•

Klassen afvikles som en gangartsbedømmelse med to-tre ekvipager på banen ad
gangen i ca. 8 min. Bedømmelsen foretages ifølge en bedømmelsesprotokol,
hvor der gives karakterer for skridt, trav, galop, ridelighed, rytterens opstilling og
samlet indtryk.
Der gives karakterer fra 0-10; der kan anvendes decimaler.
Bedømmelsen fortages ved åben votering af 2 dressurdommere placeret på banens
langsider.
Ved lige placering vil ekvipagen med flest point i ”samlet indtryk” være bedst placeret.
Står 2 eller flere ekvipager fortsat lige, vil ekvipagen med flest point i ”ridelighed” være
bedst placeret. Derefter er ekvipagerne lige placerede.

Opstilling
max. 10 point
Skridt
max. 10 point
Trav
max. 10 point
Vendinger
max. 10 point
Hestens velplejethed og optømning
max. 05 point
Mønstrerens påklædning og optræden max. 05 point
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PROPOSITIONER FOR SPRINGNING

Afvikling af klassen
•

Hvem kan deltage

•

•

•

•
•
•

Alle heste/ponyer der i forvejen er tilmeldt Det Fynske Dyrskues
eksteriørbedømmelse, dvs. hesten skal være udstillet, det er ikke nok at være tilmeldt
opvisningen.
De deltagende heste/ponyer skal være fyldt 4 år.
Følhopper kan IKKE deltage.
Deltagere i brugsklasserne SKAL melde til start i Hesteinformationen mellem stald 9
og 10 senest f redag den 11. juni kl. 13.00. Såfremt deltageren ikke har meldt til start,
udelukkes denne for at deltage i konkurrencen.

•

Ved tilmelding angives, hvor højt hesten/ponyen springer: LD – LC – LB – LA, hvorefter
klasserne inddeles efter springhøjde uanset rytters alder.
Startrækkefølgen afhænger af den angivne springhøjde. De heste, der springer lavest,
starter.
Ved ligeplacerede heste er ekvipagen med flest point i kapacitet bedst placerede.
Står to eller flere heste fortsat lige, er den med flest point i rideliged bedst placerede.
Herefter er hestene ligeplacerede.
Bedømmelsen foretages ved åben votering af 2 springdommere.

Springhøjde

Kat. III Pony

Kat. II Pony

Kat. I Pony

Hest

GENERELLE BESTEMMELSER

LD

50 cm

60 cm

70 cm

90 cm

Optømning:

LC

60 cm

70 cm

80 cm

100 cm

Det er ikke tilladt at benytte hjælpetøjler bortset fra ringmartingal.
Dette gælder både på opvarmningsbanen og på konkurrencebanen.

LB

70 cm

80 cm

90 cm

110 cm

LA

80 cm

90 cm

100 cm

120 cm

Bagbensgamacher:
Lange gamacher er IKKE tilladte, der må rides med strygeklapper.
Såkaldte ”tunge gamacher” er ligeledes ikke tilladte. Maxvægten pr. par (2 stk.) er 0,4 kilo,
jævnt fordelt på begge gamacher. Ligeledes må gamacherne ikke indeholde anordninger af
nogen art, som efter TD’s vurdering kan have påvirket hestens springpræstation.
Stikprøve-kontrol vil blive taget blandt de deltagende heste efter gennemført ridt.
Hvor intet andet er anført, er Dansk Ride Forbunds reglement med seneste rettelser
gældende.
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INGEN STARTMELDING
= INGEN
DELTAGELSE!

BEDØMMELSE

3. Ridelighed

Rytteren bedømmes på følgende:

Hestens ridelighed og galop bedømmes fortrinsvis mellem forhindringerne.
Der lægges særlig vægt på følgende elementer:

• Samarbejde med hesten
• Opstilling
• Brug af hjælpere

1. Hestens springteknik

• Villighed, opmærksomhed, spændstighed
• Flydende grundtempo, regelmæssighed og harmoni med naturlig balance
• Accept af biddet uden modstand
• Regulerbar med reaktion på fremdrift, halve parader, anholdning og i øvrigt let på tøjlen
• Vendinger i ret galop og til udvendig tøjle, dog stillet indad
• Korrekt afspringssted til forhindringen, eventuelt ved let regulering

Hestens springteknik bedømmes fra afsættet og til landingen efter springet.
Der lægges særlig vægt på følgende elementer:

4. Smidighed og elasticitet

Hestens stil bedømmes ud f ra følgende:

Bascule:
• Halshvælving/strækning fra manken f rem og ned
• Hvælving af ryggen
• Korrekt springkurve
• Rationel sikker springhøjde i forhold til forhindringshøjde

• Lethed, frihed og eftergivenhed
• Løsgjort i ryg og lænd
• Rummelig, energisk, rund og springende galop i naturlig balance
• Indundergribende bagpart

Benteknik:
• Ensartet benvinkling af såvel forben som bagben
• Hurtighed, ”svar” ved fejl eller berøring
• Bagpartens indundergriben, lukning af bagben og hurtighed ved afspring
• Forpart: skulderfrihed og vinkling af overarm og pibe
2. Kapacitet
• Hestens kapacitet til større opgaver.
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INGEN STARTMELDING
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INGEN STARTMELDING
= INGEN
DELTAGELSE!
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INGEN STARTMELDING
= INGEN
DELTAGELSE!

PROPOSITIONER FOR TOPKØRSEL

KONTAKTOPLYSNINGER

Hvem kan deltage

Kontaktpersoner:
Ved spørgsmål vedr. heste og æsler kan der rettes henvendelse til:

•
•
•
•
•

Alle heste/ponyer der i forvejen er tilmeldt Det Fynske Dyrskues
eksteriørbedømmelse, som deltager i opvisningen eller på anden vis deltager
på Dyrskuet.
De deltagende heste/ponyer skal være fyldt 4 år.
Man kan deltage med 1-spand, 2-spand, 3-spand og 4-spand.
Følhopper kan IKKE deltage.
Deltagere i brugsklasserne SKAL melde til start i Hesteinformationen mellem stald
9 og 10 senest f redag den 11. juni kl. 13.00. Såfremt deltageren ikke har meldt til
start, udelukkes denne for at deltage i konkurrencen.

Denise Andersen
dean@fynsklandbrug.dk

TILMELDING

Generelle bestemmelser

www.detfynskedyrskue.dk

•

TILMELDINGSFRIST

•
•
•

Der kan køres med alle vogntyper. Påklædning tilpasses efter vogntypen.
Såfremt der er tilmeldinger nok inddeles i 3 grupper:
Store heste og fjordheste
Koldblod
Små ponyer

tlf. 25 19 67 71

Søndag den 18 april 2020

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER
Afvikling af klassen
Dyrskueledelsen forbeholder sig ret til ændringer
Der opstilles 10-15 porte. Port-bredden = vognbredde + 20 cm. Banen køres på fejl og tid.
Kusk/medhjælper
For kuske under 18 år gælder, at der skal være en voksen hestekyndig medhjælper/ groom
på vognen hele tiden.
Kusk og medhjælper skal bære passende hovedbeklædning (gerne hjelm).
Bedømmelse
Væltes top eller både top og port gives 5 strafpoint.
Deltagerne har mulighed for at gå banen igennem uden heste umiddelbart inden
afviklingen af klassen.
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