
 

Regionalkåring, hopper og vallakker 

Aalestrup den 27. juni 2019 
 

Sted 
     Aalestrup Rideklub, Borgergade 59, 9620 Aalestrup 
 

Tidsplan 
 

09.00-10.00  Måling, signalementskontrol og mønstring på fast bund for 3- og 4-årige hopper 

10.00-10.50  Løsvisning af 3- og 4-årige hopper 

10.50-11.00  Pause 

11.00-11.50  Mønstring af 3-årige hopper samt oprangering og karakteristik 

11.50-12.45  Mønstring af 4-årige hopper samt oprangering og karakteristik 

12.45-13.30  Frokost 

13.30-14.30  Måling, signalementskontrol og mønstring på fast bund for 5-årige og ældre hopper 

                 samt vallakker 

14.30-15.30  Løsvisning af 5-årige og ældre hopper samt vallakker 

15.30-15.45  Pause 

15.45-16.30  Mønstring af 5-årige og ældre hopper samt oprangering og karakteristik 

16.30-17.15  Mønstring af vallakker samt oprangering og karakteristik 

17.15-17.30  Dagens hest 

17.30-18.00  Udstillermøde med dommerne (kun dommerholdet) 

18.00-18.30  Dommermøde (kun for eksteriørdommere) 

 

Ret til ændringer forbeholdes.  

 

 

 

 

Regionalkåring, hopper og vallakker 

Egtved den 28. juni 2019 
 

 

Sted 
     Egtved  Rideklub, Egtvedvej 14, 6040 Egtved 

 



Tidsplan 
 

10.00-10.30  Måling, signalementskontrol og mønstring på fast bund for 3- og 4-årige hopper 

10.30-11.00  Løsvisning 3- og 4-årige hopper 

11.00-11.10  Pause 

11.10-11.30  Mønstring af 3-årige hopper samt oprangering og karakteristik 

11.30-11.55  Mønstring af 4-årige hopper samt oprangering og karakteristik 

11.55-12.15  Bedømmelse af afkomssamling efter hoppe   

12.15-13.00  Frokost 

13.00-14.00  Måling, signalementskontrol og mønstring på fast bund for 5-årige og ældre hopper  

                   samt vallakker 

14.00-14.45  Løsvisning af 5-årige og ældre hopper samt vallakker 

14.45-15.00  Pause 

15.00-15.45  Mønstring af 5-årige og ældre hopper samt oprangering og karakteristik 

15.45-16.15  Mønstring af vallakker samt oprangering og karakteristik 

16.15-16.30  Dagens hest 

16.30-17.00  Udstillermøde med dommerne (kun dommerholdet) 

17.00-17.30  Dommermøde (kun for eksteriørdommere) 

 

Ret til ændringer forbeholdes.  

 

 

 

 

 

Regionalkåring, hopper og vallakker 

Sjælland den 29. juni 2019 
 

 

Sted 
     Åmosegaard, Assendløsevejen 63, 4330 Viby Sj.  

 

Tidsplan 

 

09.30-10.00  Måling, signalementskontrol og mønstring på fast bund for 3- og 4-årige hopper 

10.00-10.30  Løsvisning 3- og 4-årige hopper 



10.30-10.40  Pause 

10.40-11.40  Mønstring af 3-årige hopper samt oprangering og karakteristik 

11.40-12.00  Mønstring af 4-årige hopper samt oprangering og karakteristik 

12.00-12.20  Bedømmelse af afkomssamling efter hoppe 

12.20-13.00  Frokost 

13.00-14.00  Måling, signalementskontrol og mønstring på fast bund for 5-årige og ældre hopper  

                 samt vallakker 

14.00-15.00  Løsvisning af 5-årige og ældre hopper samt vallakker 

15.00-15.15  Pause 

15.15-16.15  Mønstring af 5-årige ældre hopper samt oprangering og karakteristik 

16.15-16.40  Mønstring af vallakker samt oprangering og karakteristik 

16.40-17.00  Dagens hest 

17.00-17.30  Udstillermøde med dommerne (kun dommerholdet) 

17.30-18.00  Dommermøde (kun for eksteriørdommere) 

 

Ret til ændringer forbeholdes.  

 

 

 

 

Medaljekåring, hopper og vallakker 

Sjælland den 30. juni 2019 
 

 

 

Sted 
     Åmosegaard, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sj.  

 

Tidsplan 

 

I skrivende stund er det eneste vi ved om medaljekåringen, at der er forhåndstilmeldt 

syv hopper og en vallak. Alle har de i 2018 eller tidligere kvalificeret sig til at deltage i 

en medaljekåring. 

Derudover kan alle 4-årige og ældre, der på en af de tre regionalkåringsdage i 2019 

opnår mindst 8 i helhed også tilmeldes medaljekåringen.   

Den foreløbige tidsplan er lavet ud fra 15 deltagere, ændres tallet, så vil tidsplanen 

også blive ændret.  

 



09.00-10.00   Måling og signalementskontrol (kun hopper og vallakker som ikke er kåret i 2019)  

                      og herefter mønstring på fast bund for alle medaljeaspiranter. 

10.00-11.30  Løsvisning af alle medaljeaspiranter, både hopper og vallakker   

11.30-12.00  Pause 

12.00-13.15  Mønstring af medaljeaspiranter (hopper) 

13.15-14.00  Mønstring af medaljeaspiranter (vallakker) 

14.00-14.30  Pause 

14.30-15.00   Mønstring af medaljeaspiranter (hopper) 

15.00-15.15  Mønstring af medaljeaspiranter (vallakker) 

15.15-15.30  Pause 

15.30-16.30  Oprangering og karakteristik af alle medaljeaspiranter   

16.30-16.45  Årets hoppe og Årets vallak 

16.45-17.15  Udstillermøde med dommerne (kun dommerholdet) 

17.15-17.45  Dommermøde (kun for eksteriørdommere) 

 

Ret til ændringer forbeholdes.  

 

 

15.06.2019 

Birgit 

 

 


