
 

Regionalkåring, hopper og vallakker 

Sjælland torsdag den 8. juli 2021 
 

 

Sted   Åmosegaard, Assendløsevejen 63, 4130 Viby Sj.  

 

Tidsplan 
10.30-11.40    Pas afleveres, hestene måles og signalementet tjekkes. 

                        3-, 4-, 5-årige og ældre hopper samt vallakker 

10.30-11.40    Hestene ses på fast bund 

11.40-12.45    Løsvisning 8-tals bane 3-, 4-, 5-årige og ældre hopper samt vallakker  

12.45-13.30    Pause 

13.30-13.50    3-årige hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik 

13.50-14.50    4-årige hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik 

14.50-15.00    Pause 

15.00-15.45    5-årige og ældre hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik 

15.45-16.10    4-årige og ældre vallakker bedømmes, oprangeres og gives karakteristik  

16.10-16.15    Dagens bedste fløj udpeges  

16.15-16.30    Møde for udstillere med dagens dommere i rytterstuen 

 

 

 

 

 

 

Regionalkåring, hopper og vallakker 

Egum den 9. juli 2021 

 
Sted   Egum rideklub, Gl. Egumvej 140, 7000  Fredericia  

 

Tidsplan 
       Formiddag 3- og 4-årige hopper      
09.00-09.40  Pas afleveres, hestene måles og signalementet tjekkes, hestene møder i kat. orden  

09.00-09.45  Hestene ses på fast bund, møder i katalognummerorden 

09.45-10.45  Løsvisning på 8-tals bane, hestene møder i katalognummer orden 

10.45-10.55  Pause 

10.55-11.45  3-årige hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik 

11.45-12.10  4-årige hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik 

 

12.10-13.00  Afkomssamlinger 

13.00-13.45  Pause 

 

  Eftermiddag 5-årige og ældre hopper samt vallakker 

13.45-14.25  Pas afleveres, hestene måles og signalementet tjekkes, hestene møder i kat. orden 

13.45-14.25  Hestene ses på fast bund, møder i katalognummer orden  

14.25-15.05  Løsvisning på 8-tals bane, hestene møder i katalognummer orden 

15.05-15.15  Pause 



15.15-16.15  5-årige og ældre hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik 

16.15-16.40  Vallakker bedømmes, oprangeres og gives karakteristik 

 

16.40-16.45  Dagens bedste fløj udpeges 

16.45-17.00  Møde for udstillere med dagens dommere i rytterstuen 

 

 

 

Regionalkåring, hopper og vallakker 

Aalestrup den 10. juli 2021  

 
Sted    Aalestrup rideklub, Borgergade 59, 9620 Aalestrup 

 

Tidsplan 
        Formiddag 3- og 4-årige hopper   
08.00-08.40  3 -årige hopper: pas afleveres, hestene måles og signalementet tjekkes  

08.00-08.40  3-årige hopper ses på fast bund         

08.40-09.20  3-årige hopper løsvises på 8-tals bane 

09.20-10.40  3-årige hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik 

10.40-10.50  Pause 

10.50-11.15  4-årige hopper: pas afleveres, hestene måles og signalementet tjekkes  

10.50-11.15  4-årige hopper ses på fast bund 

11.15-11.40  4-årige hopper løsvises på 8-tals bane 

11.40-12.30  4 årige hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik   

12.30-13.00  Pause 

  Eftermiddag 5-årige og ældre hopper samt vallakker 

13.00-14.25  Pas afleveres, hestene måles og signalementet tjekkes, hestene møder i kat. orden  

13.00-14.25  Hestene ses på fast bund, møder i katalognummer orden  

14.25-15.50  Løsvisning af hopper og vallakker, de møder i katalognummerorden  

15.50-16.00 Pause 

16.00-18.15  5-årige og ældre hopper bedømmes, oprangeres og gives karakteristik   

18.15-18.55  4-årige og ældre vallakker bedømmes, oprangeres og gives karakteristik   

 

18.55-19.00  Dagens bedste fløj udpeges 

 

19.00-19.15  Møde for udstillere med dagens dommere i rytterstuen 

 

 

 

Medaljekåring, hopper og vallakker 

Aalestrup den 11. juli 2021  

 
Sted    Aalestrup rideklub, Borgergade 59, 9620 Aalestrup 

 

Tidsplan 
        
09.00-  Aflevering af pas, måling og signalementskontrol af de ni hopper, der har  



     Kvalificeret sig i 2021 eller tidligere år 

 

 

Tidsplan for resten af dagen kan ikke lægges, før vi lørdag aften kender antallet af hopper og 

vallakker, der er tilmeldt den 8., 9. og 10. juli, men rækkefølgen er som på de regionale 

kåringspladser, dvs. efter måling og signalementskontrol af de ovennævnte ni hopper, skal 

disse ni og de fra kåringsugen tilmeldte (hopper og vallakker) ses på fast bund og herefter 

løsvises.  

Tidspunktet afhænger af antal tilmeldinger.  

 

 

02.07.2021 

Birgit 


