Fjordhesten Danmark – Reglement for Championater
Gældende fra 01.04.2019

BLÅ skrift = om formulering, ingen ændringer.
RØD skrift = ændring/ tilføjelse.
Tekst med streg over slettes.

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 avls arrangement, som f.eks. den årlige hingstekåring.
Fjordhesten Danmark er ansvarlig for afholdelse af championatet, 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) med evt. annoncering i udlandet, at flere heste vises frem. Dette kunne skabe øget
interessere for arrangementet blandt udlændinge.

Startberettigede heste:
Fjordheste dvs. mindst tre generationers anerkendt afstamning i passet udstedt af SEGES eller anden
tilsvarende udenlandsk organisation. Hestens afstamning skal opfylde kravene til udstedelse af bordeaux
følpas (se FSR, pkt. 3). Heste på 7 år og ældre skal være kårede. Hestens ejer skal desuden være medlem af
Fjordhesten Danmark.
Hingste over 7 år der ikke er kåret, men som tidligere har været fremstillet til hingstekåringen med henblik
på avlsgodkendelse/kåring, kan deltage i klassen for 7 års og ældre i dressur og spring.

Generelt:
Det vil være muligt at efteranmelde til championatet i det omfang det er muligt og til dobbelt indskud.
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Dressur championat:
4 års heste
Klassen er åben for 4 års heste. Prøven er tilegnet den unge ridehest, der kun er let redet. Hesten vises
frem i 5 min. af egen rytter, to heste på banen af gangen og der vises øvelser på LC niveau i dressur. Hesten
fremvises under dommerens anvisning fortrinsvis i letridning i trav, og rytteren må også stå i let sæde i
galop. Umiddelbart herefter rides hesten i 5 minutter af en testrytter. Hesten bedømmes af en
dressurdommer, gangartsdommer og testrytter. Der gives karakterer for skridt, trav, galop, ridelighed og
kapacitet fra 0-10, og der må gives ½ point.
5 års heste
Klassen er åben for 5 års heste. Hesten vises af egen rytter i program LB1A. Umiddelbart herefter rides
hesten i 5 minutter af en testrytter. Hesten bedømmes af en dressurdommer, gangartsdommer og
testrytter. Der gives karakterer for programmet og for skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet fra 0-10,
og der må gives ½ point.
6 års heste
Klassen er åben for 6 års heste. Hesten vises af egen rytter i program LA2A. Umiddelbart herefter rides
hesten af en testrytter. Hesten bedømmes af en dressurdommer, gangartsdommer og testrytter. Der gives
karakterer for programmet, for skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet fra 0-10, og der må gives ½ point.
7 års og ældre heste
Klassen er åben for 7 års heste og ældre. Hesten vises frem i 5 min. af egen rytter i LA5A. Umiddelbart
herefter rides hesten i 5 minutter af en testrytter. Hesten bedømmes af en dressurdommer,
gangartsdommer og testrytter. Der gives karakterer for programmet, for skridt, trav, galop, ridelighed og
kapacitet fra 0-10, og der må gives ½ point.
Generelt:
Se generelle bestemmelser for dressur under FSR. Der skal minimum være 15 deltagere samlet i klasserne
for at dressur championatet afvikles. Dressurbanen vil blive delvist indhegnet og afmærket med dressur
bogstaver.
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.
5, 6 og 7 års heste skal være kvalificeret i deres respektive klasser til min. 1x 63% til fjordheste stævne, D
eller C stævne. Træningsstævner er ikke kvalifikationsgivende. 7 års heste skal være kårede.
Der gives karakterer for skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet. For 5 års heste og opefter gives karakter
for dressur programmet samt skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet. Derudover gives af testrytter
karakter for ridelighed og kapacitet. Karaktererne lægges sammen og divideres med max antal point.
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Spring Championat:
Egen rytter rider først, der er opsat 3-5 forhindringer der springes på dommerens anvisninger. Derefter skal
testrytter ride. Testrytter, samt dommer, har mulighed for at få hævet højden, såfremt dette ønskes.
Start/ minimums højde: 4 års heste 50cm, 5 års 60cm, 6 års 70cm, 7 års og ældre 80cm.
Det er ved tilmelding muligt for rytteren, at ønske at springe i en højere højde end den for alderens start/
minimums højde (dog undtaget 4 års). Dette noteres ved tilmeldingen i kommentarfeltet og vil være den
højde der startes ud med. Der vil dog stadigvæk være mulighed for at testrytter, samt dommer, har
mulighed for at få hævet højden.

Generelt:
Hesten skal være kvalificeret fra 5 år og op i de pågældende højder svarende til alderstrin med 1x max 4 fejl
til fjordheste stævne, D eller C stævne. Ønsker rytteren at starte højere end minimums højden for
aldersklassen, skal det være denne højde kvalificeringen er opnået i.
Der skal minimum være 12 8 deltagere samlet i klasserne for at springchampionatet afvikles.
Der gives karakter for springteknik, ben teknik, kapacitet samt ridelighed.
Dommer giver karakter for teknik, galop, kapacitet og ridelighed, som vægter ligeligt med 25% for hver
karakter
Testrytter giver karakter for kapacitet, galop og ridelighed, som vægter med 40% for kapacitet, 30% for
galop og 30% for ridelighed.
Der gives karakterer fra 0-10 og der må gives ½ point.

Præmier:
Der gives en speciel championatroset til de 3 først placerede, og dækken til vinderen.
Alle heste modtager en deltagerroset. Endvidere uddeles der opdrætterpræmier til opdrætterne af
championats vinderne, sammen med den øvrige præmieoverrækkelse eller ved festmiddagen.

Revideret af Sportsudvalget i september 2018 med efterfølgende godkendelse af Fjordhesten Danmarks
bestyrelse.
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