Bedømmelser ved Børnedyrskuet – ONLINE
2021
Regler for bedømmelsen ved Børnedyrskuet – Online 2021
a. Det er udstilleren der alene viser sit dyr frem.
b. Udstilleren er passende klædt. Lyse slanke benklæder og mørk eller
rød ensfarvet bluse, samt lette sko. Ridedragt og klubtrøjer er også
tilladt.
c. Er dyret større end udstilleren skal der bæres passende
sikkerhedsudstyr.
d. For udstiller med ponyer anbefales, uanset ponyens størrelse, på
det kraftigste ridehjelm.
e. Er der brug for en hjælper. Så skal denne altid optræde diskret i
baggrunden. Hjælperen må ikke trække eller styre dyret.
f. "Kameramanden" skal placeres som anvist på skitsen og være i
passende afstand til udstilleren, således at både udstiller og dyr er
tydelige.
g. "Kameramanden" skal stå samme sted hele tiden. Bortset fra
smådyr. Her vil vi gerne tæt på og se, især pelsen.
h. Bruges der en telefon til optagelse af video skal telefonen holdes
vandret (lægges ned).
2.

Smådyr:
a. Smådyr er defineret som dyr der ikke normalt føres i snor/træktov.
F.eks. kaniner, marsvin, hamster, fjerkræ og lign, samt hunde.
b. Hunde fremvises dog ført i fast snor med halsbånd eller sele.
c. Der skal bruges et bord med en IKKE glat overflade. Ikke til store
hunde.
d. Følgende skal filmes for smådyr:
i. Udstilleren går hen til bordet og sætter sit dyr på dette.
ii. "Kameramanden" må gerne gå tæt på inden udstilleren tager
dyret af bordet og optagelsen sluttes.
iii. Ved større hunde undlades bordet hunden forbliver på jorden
ved siden af hundeføreren.
e. Skitse:

3.

Ponyer, dyr af hesteracen og lign.
a. Ponyer skal være pålagt hovedtøj (trense) eller tætsiddende grime
med træktov.
b. Udstilleren fører dyret på sin højre side og har tov, snor eller tøjle
samlet i højre hånd.
c. Følgende skal filmes:
i. Dyret føres gående/ i skridt ind foran "kameramanden"
ii. Udstilleren stiller ponyen op. Venter ca. 5 sek.
iii. Løber/ traver ca. 10-15 meter vender i skridt rundt om en
markør og løber/traver tilbage forbi kameraet.
iv. Når udstilleren har passeret kameraet stoppes optagelsen
d. Skitse

4.

Klovbærende dyr:
a. Dyres skal være pålagt grime eller andet passende udstyr med et
træktov.
b. Udstilleren fører dyret på sin højre side med tovet samlet i højre
hånd.
c. Følgende skal filmes:
i. Dyret føres i skridt/gående ind og stilles op foran kameraet.
ii. Stå stille i ca. 5 sek.
iii. Udstilleren vender dyret højre om og går/løber ud.
iv. Optagelsen stopper når udstiller og dyr er forsvundet ud af
kamerafeltet.
d. Skitse:

5.

Kæpheste:
a. Udstillerne med kæphestene skal som de eneste ride ind til
bedømmelse.
b. Der kan frit vælges mellem optømning med bid eller bid-løs.
c. Ridehjelm eller lignende hovedbeklædning er obligatorisk. Der er
ikke krav om ridestøvler.
d. Følgende skal filmes:
i. Udstilleren skridter ind og stiller op med front mod kameraet.
ii. Der skridtes 5-8meter frem og rundt om en markør.
iii. Når markøren er rundet sættes der i trav og der traves ud.
iv. Optagelsen slutter når ekvipagen har passeret kameraet.
e. Skitse:

REV. 01.06.2021 LT

