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Cup Vilhelmsborg var et nyt tiltag i 2017 og vi gentog den i 2018.
Ideen med cup’en var at tilbyde en konkurrence, der appellerer til en bred kreds af
foreningens medlemmer.
Vi håbede, at det vil være en stor oplevelse for vore medlemmer at ride på
Vilhelmsborg, hvor vi tidligere har holdt DM og EM og championater, men ikke en
cup for bredden.
Cup’en blev afviklet efter et koncept med tre discipliner: gangartsprøve,
mønstringskonkurrence og agility. Det handler primært om samspillet mellem
hesten og rytteren/mønstreren.
Cup 2019 holdes i forbindelse den første weekend i august i forbindelse med
hingstekåringen, dvs. på Vilhelmsborg.
Cup 2019 består af disciplinerne gangartsprøve, mønstringskonkurrence og agility.
Hestens ejer skal være medlem af Fjordhesten Danmark.
Det samme skal de personer, der rider, mønstrer/fører plagen i agility.
Tre forskellige personer kan gå sammen om fremvisningen af hesten, dvs. en kan
ride, en kan mønstre og en kan føre hesten gennem agility-banen.
Hesten skal være optaget i vor Stambogs Hovedafsnit, dvs. have bordeaux pas med
mindst tre generationers anerkendt afstamning.
Hesten skal være mindst 4 år for at kunne deltage.
Hesten skal være soigneret i overensstemmelse med racens standard, herunder have
stritman.
Ekvipager, der har deltaget i DM for fjordheste, Nordisk eller EM kan ikke deltage i
cup’en.
Heste, der har deltaget i DM for fjordheste, Nordisk eller EM kan kun deltage i
cup’en, hvis rytteren er 14 år eller derunder.
Ryttere, der har deltaget i DM for fjordheste, Nordisk eller EM, kan deltage i cup’en
med egen (anden) hest, hvis DM-deltagelsen ligger mere end 5 år tilbage.
Den samme person kan kun ride, mønstre, fremvise mere end en hest, hvis der er
tale om egne heste.
Avlsudvalg og Sportsudvalg kan, når invitation til cup’en offentliggøres, fastsætte
evt. kvalifikationskrav.
Hesten vises på dommerens anvisninger i ca. 5 minutter i skridt, trav og galop.
Der bedømmes skridt, trav, galop, ridelighed og kapacitet.
Der er to ekvipager på banen samtidigt.
Der må rides med pisk (max 110 cm) eller sporer (max 3 cm).
Der må ikke rides med bandager, klokker og gamacher.
Hestene 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.
Hestene bedømmes efter reglerne for agility.
Der henvises til bilag om agility.
Sker på særlig blanket, der offentliggøres i forbindelse med invitationen til cup’en.

Mindste
antal deltagere
Præmiering

Cup-vinder

Cup’en afvikles kun, såfremt der er mindst 10 tilmeldte.

Der er deltagerrosetter til alle.
Der er en særlig roset til de tre disciplin-vindere, dvs.
Bedst i Gangarter, Bedst i Mønstring, Bedst i Agility.
Placeringerne i de tre discipliner omregnes til placeringspoint og hesten med den
laveste pointsum er vinder af Cup’en.
Hvis flere heste har samme antal placeringspoint, er det resultatet i agility, der afgør,
hvem der vinder cup’en. Er der en delt placering her, er det resultatet i gangarter, der
afgør, hvem der vinder cup’en. Er der også en delt placering her, er det resultatet i
mønstring, der afgør, hvem der vinder cup’en.

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

