
 

Værd at vide om  

Dressurchampionatet 2020 
 

Intet er i 2020, som det plejer at være 
Og det er måske meget godt, undertiden kommer der ny energi af at gøre noget andet, end det vi 

plejer at gøre.  

I år er det dog ikke et proaktivt tiltag fra Avlsudvalget, der ser dagens lys i forbindelse med nyt 

kåringstidspunkt. Covid-19 er årsagen.  

 

Covid-19 betød, at vi aflyste det store arrangement på Vilhelmsborg, der var 

planlagt den første uge i august mhp. senere afholdelse 

Ikke alle forstod, hvorfor vi ikke ’så an’, men også i dag synes vi, at det var den rigtige beslutning, 

der blev truffet tilbage i marts.  

Der var lagt an til hingstekåring (avlsudvalget), dressur og springchampionater (samarbejde mellem 

avlsudvalg og sportsudvalg) samt sidst men ikke mindst EM for fjordheste (sportsudvalget). Speci-

elt EM anså foreningen det for helt umuligt at holde i begyndelsen af august, fordi et stort antal 

udenlandske deltagere/publikum var ventet her.  Da 2021 er et år, hvor der holdes Nordiske Mester-

skaber for fjordheste (i Sverige), bliver der først EM på Vilhelmsborg i 2022, men så har vi noget at 

glæde os til.  

 

Vilhelmsborg i september 2020 
 

Fjordhesten Danmark har i mange år haft hingstekåring i august-september. For år tilbage var det i 

september, i de senere år har det været i august. 2020-kåringen finder sted den 18.-19. september på 

Vilhelmsborg (Bedervej 101, 8320 Mårslet, altså lige syd for Aarhus), dvs. fredag og lørdag, hvilket 

også er nyt, vi plejer at slutte søndag, i år bliver det lørdag.  

Som optakt til hingstekåringen har vi inviteret til regionalkåring (og evt. medaljekåring) torsdag den 

17. september. Lørdag den 19. er der først rideforløb for kåringshingstene og derefter dressur-

championat. Championaterne er for avlens unge heste, og der plejer at blive inviteret til såvel 

dressurchampionat som springchampionat på Vilhelmsborg. I år bliver der imidlertid kun dressur-

championat, delvis fordi kun eet SU-medlem kan være på Vilhelmsborg den weekend, delvist fordi 

springchampionatet bedst holdes samtidigt med et mesterskab med springklasser.  

Vi håber imidlertid, der vil komme mange fjordheste til Vilhelmsborg i disse tre dage. I skrivende 

stund ser vi ikke, at der kan arrangeres fællesspisning, som vi plejer det, men forretningsudvalget 

arbejder med den del af arrangementet.   

 

Dressurchampionatet 
 

SU vil gerne selv lægge propositioner på Go, hvilket sker i nærmeste fremtid 

Her og nu kan vi imidlertid fortælle, at championatet vil blive holdt lørdag formiddag, når hingste-

kåringens rideforløb er afsluttet.  Vi anbefaler, at du melder til, så snart du har kvalifikationen i 

orden, da vi har en tidsplan at tage hensyn til. Afslutningen på hingstekåringen finder sted lørdag 

eftermiddag, men vi kan først lave tidsplanen, når vi kender antal tilmeldte hingste.  

 

Bedømmelsen vil blive foretaget af de to kapaciteter, der sidste år dømte såvel rideforløb som 

dressurchampionat, dvs, Bjarne Nielsen og Kurt Christensen.  Derudover vil vi have to testryttere til 



rådighed, begge beridere. Vi har allerede lavet aftale med den ene af sidste års testryttere og regner 

med at få endnu en aftale på plads i nærmeste fremtid.   

 

Championatsregelsættet finder du på www.fjordhest.dk, Sport, Regelsæt.  

 

Tilmeldingsgebyr og pris for opstaldning vil fremgå af Go 
 

Tilmeldingsfristen er sat til 1. september, dvs. der er et par måneder, hvori du kan nå at kvalificere 

dig.  

Hvad opstaldningen angår, så vil der være mulighed for, at din hest kan ankomme allerede torsdag 

(især aktuelt, hvis din hest skal tilmeldes regionalkåringen, - uden kåring kan din hest ikke optages i 

Sportsstambogen), men du kan også vælge at komme fredag eller på selve championatsdagen.  

 

 

Camping og socialt samvær 
 

I skrivende stund ved vi ikke i hvilket omfang, vi om tre måneder kan arrangere fællesspisning. Det 

bliver der informeret om senere.  

Der kommer separat tilmelding til dette på hjemmesiden. 

Det vil også være på den blanket, at der skal bestilles camping, hvis du har planer om at være på 

Vilhelmsborg i flere dage. 

 

22.06.2020 

På avlsudvalgets vegne 

Birgit  

 

 

 


