Udstillingsreglement 2020
§1

Dette reglement gælder for avlsarrangementer, hvor Fjordhesten Danmark er
arrangør, dvs. primært kåringer.

§2
Stk. 1

Hesten og afstamningen
Der kan udstilles
a) ved samtlige arrangementer:
hopper, vallakker og hingste, der opfylder de afstamningsmæssige krav til at være i
hovedafsnittet (se regelsæt om stambogs-føring §2)
b) kåringsbedømmelse mhp. godkendelse til registrene:
hopper og vallakker med kun kort kendt afstamning på morsiden (se regelsæt om
stambogsføring §4).
Hesten skal på tilmeldingstidspunktet være ejerskiftet hos SEGES i
overensstemmelse med den gældende lovgivning, dvs. senest 30 dage efter, at der er
handlet.

Stk. 2

§3

Stk. 2

Hesten og soigneringen
Hestene skal ved udstillinger fremstilles velsoignerede.
Der klippes ikke pagehår i pandelokken.
Manen skal være opretstående og bør være klippet i en passende bue.
Der henvises til artikel om soignering, den findes på hjemmesiden www.fjordhest.dk
under menupunktet Avl, ABC-viden.
Hovene skal være velplejede, men må ikke være sværtede/olierede, når hestene vises
på fast bund ved kåringer.

§4

Hesten og katalognumre
Ejer/udstiller/mønstrer medbringer selv katalognumre til hesten. Der skal påsættes
et på hver side af hovedet.

§5

Hesten og adfærden/temperamentet
Udviser en hest i forbindelse med bedømmelsen eller på udstillingsområdet en så
dårlig opførsel, at den er til fare for sine omgivelser, kan det medføre bortvisning fra
bedømmelsespladsen.
Kompetencen til at foretage denne bortvisning har såvel dommere, teknisk delegeret
som et enigt avlsudvalg.
Der henvises til de generelle kåringsregler §11.

§6

Hesten og doping
En hest må ikke i forbindelse deltagelse kåringer eller øvrige bedømmelser i
Fjordhesten Danmark være dopet, dvs. have fået opkvikkende, beroligende eller
smertestillende midler.
Der henvises til de generelle kåringsregler § 9

§7
Stk. 1

Ejeren
Ejeren skal være medlem af Fjordhesten Danmark.
Det samme gælder de personer, der i Årets plag eller Cup Vilhelmsborg mønstrer,
rider eller fremfører hesten under agility.

Stk. 2

Ovennævnte personer skal respektere bestemmelserne i Code of Conduct (Guide om
etik, takt og tone, skik og brug).

§8

Mønstreren
Mønstreren har pligt til at holde sig orienteret om tidsplanen, således at hesten vises
for dommere og publikum til planlagt tid.
Mønstreren er iført hvid skjorte/bluse og bukser og evt. gult slips/tørklæde
Mønstreren skal respektere bestemmelserne i Code of Conduct (Guide om etik, takt
og tone, skik og brug).

Stk. 2
Stk. 3

§9
Stk. 1
Stk. 2
Stk. 3

Stk. 4
Stk. 5

Mønstreren og hesten
Mønstreren skal kunne fremvise hesten under forsvarlig kontrol.
Al mønstring og håndtering af hingste skal foretages af personer, som er over 16 år.
Hjelm er påbudt for personer under 18 år ved al håndtering af hingst, også 2 års
hingst, på udstillingsområdet.
For personer over 18 år er det frivilligt, om de vil bære hjelm.
Hesten skal vises i trense.
Åringer kan vises i grime.
Mønstringspiske påbundet plastikstrimler eller plastikposer accepteres ikke.

§10

Piskeførere
Piskeføreren skal være fyldt 18 år.
Påklædning som mønstrere (se §8)
Det er frivilligt, om piskeføreren vil bære hjelm.

§11

Veterinære bestemmelser
Arrangører og ejere/udstillere/mønstrere skal rette sig efter de bestemmelser, der
udstedes af myndighederne mhp. at forhindre smittespredning
Syge heste eller heste fra stalde, hvor der er påvist eller er mistanke om smitsom
sygdom, har ikke adgang til udstillingen.
Ejer/udstiller/mønstrer har pligt til at lade hesten medvirke til de prøver og
undersøgelser (herunder doping), som veterinær, teknisk delegeret eller
bestyrelse/avlsudvalg fastsætter

Reglementet er ændret iht. bestemmelsen om ændringer pr. den 10.01.2020, idet en tidligere beslutning vedr.
fremvisningen (se §9 stk. 5) ved en fejl ikke blev indskrevet, da reglementet første gang blev publiceret.
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