Årets plag 2019
Nyt for
plagene

Konkurrencen om Årets plag blev afviklet første gang i 2017. Den afløste 2-års
finalen, der blev holdt første gang i 1995, men i dette årti ikke har haft samme
tiltrækningskraft hos ejerne af de 2-årige hopper, som i de første mange år.
Årets plag blev afviklet efter et nyt koncept med tre discipliner: eksteriørbedømmelse (som vægter med 50%), mønstringskonkurrence og agility (som hver
vægter med 25%). Der udpeges vindere i de tre discipliner og afslutningsvis
udpeges Årets plag.
Dvs. et bredere bedømmelsesgrundlag og mulighed for at inddrage flere
årgange/køn 1-årige hopper og hingste, 2-årige hopper og 2-årige vallakker.
Vi har valgt ikke at medtage åringsvallakker, da vi i Avlsudvalget synes, at de unge
hingsteplage bør have en chance for at udvikle sig, før de kastreres. Optimalt for
avlen ville det være, at de deltog i både følskue og plageskue for åringer, hvor de
kan blive vurderet mhp. om de er bevaringsværdige eller ej. Det er ønskeligt at få så
mange 2-årige med til hingstekåringen, som det overhovedet er muligt.
I 2018, hvor konkurrencen igen var henlagt til Vilhelmsborg, måtte vi desværre
aflyse, formentlig fordi der er andre aktiviteter i forbindelse med hingstekåringsweekenden, som medlemmerne hellere vil deltage i – sporten inkl. Og som bekendt
kan vi kun være et sted.
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Årets plag 2019 kan derfor ikke holdes i forbindelse med hingstekåringen og de
mange andre arrangementer.
På AU-møde har vi drøftet, hvilke andre muligheder, der er.
Vi ser ingen i 2019.
Derfor findes der ingen ’Årets plag’ i 2019.
Ejeren skal være medlem af Fjordhesten Danmark.
Det samme skal de personer, der mønstrer/fører plagen i agility.
Den samme person kan kun fremvise mere end en plag, hvis der er tale om egne
heste.
Plagen skal være optaget i vor Stambogs Hovedafsnit, dvs. have bordeaux pas med
mindst tre generationers anerkendt afstamning.
Plagen skal være soigneret i overensstemmelse med racens standard, herunder have
stritman.
Den samme person kan kun fremvise mere end en hest, hvis der er tale om egne
heste.
Avlsudvalget kan, når invitation til ’Årets plag’ offentliggøres, fastsætte evt.
kvalifikationskrav.
Der vil blive oprettet disse hold:
* 1-årige hopper
* 1-årige hingste
* 2-årige hopper
* 2-årige vallakker
Plagene bedømmes med fire delkarakterer og en helhedskarakter.
Arrangør/dommere kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, bedømme alle plage i et
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hold.
1-årige kan fremvises i rebgrime, 2-årige skal fremvises i trense.
Der vil blive oprettet disse hold:
* 1-årige hopper
* 1-årige hingste
* 2-årige hopper
* 2-årige vallakker
Plagene bedømmes efter reglerne for mønstringskonkurrencer, dvs.
- opstilling (max 10 point)
- skridt (max 10 point)
- trav (max 10 point)
- vendinger (max 10 point)
- hestens velplejethed og optømning (max 5 point)
- mønstrerens påklædning og optræden (max 5 point)
Der henvises til bilag om mønstring.
Arrangør/dommere kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, bedømme alle plage i et
hold.
1-årige kan mønstres i rebgrime, 2-årige skal mønstres i trense.
Der vil blive oprettet disse hold:
* 1-årige hopper
* 1-årige hingste
* 2-årige hopper
* 2-årige vallakker
Der henvises til bilag om agility.
Arrangør/dommere kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, bedømme alle plage i et
hold.
1-årige kan fremvises i rebgrime, 2-årige skal fremvises i trense.
Sker på særlig blanket, der offentliggøres i forbindelse med invitationen til
konkurrencen.
De annoncerede hold afvikles kun, hvis der er mindst tre deltagende plage i holdet.
AU forbeholder sig dog ret til at sammenlægge hold, hvis det skønnes nødvendigt
for afvikling af konkurrencen.
Der er deltagerrosetter til alle.
Der er en særlig roset til de 3 disciplinvindere, dvs.
Bedst i Eksteriør, Bedst i Mønstring, Bedst i Agility.
Der er en lille præmie til alle hold-vindere.
Finalen afvikles kun som en landsfinale, hvis der er deltagere fra begge sider af
Storebælt.
Deltager der kun plage fra øst eller vest for Storebælt, afvikles finalen som en
landsdelsfinale.
*
Placeringerne i de tre discipliner omregnes til placeringspoint og plagen med den
laveste pointsum udpeges til Årets plag.
Hvis flere heste har samme antal placeringspoint, er det resultatet i agility, der afgør,
hvem der bliver årets plag. Er der en delt placering her, er det resultatet i eksteriør,
der afgør, hvem der bliver årets plag. Er der også en delt placering her, er det
resultatet i mønstring, der afgør, hvem der bliver årets plag.

Der er foretaget ændringer iht. bestemmelsen om sådanne pr. 10.01.2019.
10.01.2019
Birgit – på vegne af avlsudvalget

