Invitation til Haflingerchampionat 2018
I samarbejde med Haflingersport Danmark og Haflinger Avlsforeningen Danmark arrangerer Dansk
Tyroler Haflingeravl af 1986 Haflinger Championat 2018 på Revsø og Omegns Rideklub, Sommersted
i weekenden den 24.-25. november 2018.
DTH’s bestyrelse vil hermed gøre medlemmerne opmærksom på begivenheden og håber at se flere
deltagere fra foreningen til championatet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Bemærkninger til stævne
HAFLINGER CHAMPIONAT 24 & 25 NOVEMBER 2018
For første gang vil HADK, DTH og HSDK afholde stævne som både indeholder Championat (for renavlede
haflinger) og diplomklasser (for haflinger med maks 1.56% fremmedblod)
Et championat skal bruges til at bedømme hesten under rytter i alle 3 gangarter. Dette i forbindelse med
gangartsprøven eller springteknik i springchampionatet, men også ridelighed og kapacitet indenfor
ridning.
Arrangementet afholdes på Revsø og Omegns Rideklub, Revsø Mark Vej 2, 6560 Sommersted

Formålet med championatet:
Formålet er at samle informationer om ridelighed, færdigheder og kapacitet i forhold til dressur og eller
spring, fordelt på de enkelte heste der deltager i championater. Vi vil påbegynde et indeks, med
resultaterne fordelt på hestene og deres deltagelse i championat.

BEDØMMELSE
Klasserne 1-7: Springning
En simpel bane i valgfri højde gennemrides og kan rides flere gange efter dommerens anvisninger.
Herefter vises hesten i løsspringning. Løsspringning er frivillig, men det koster et point i
ridelighed/opførsel, hvis løsspringning ikke gennemføres.
Anden halvdel af klasserne 1- 7: Løsspringning
Hesten springer en løsspringningsbane og dommerne bedømmer hestens springteknik og kapacitet.
Klasse 12-18: Gangartschampionat
Holdene sammensættes med 2-3 heste pr. hold og så vidt muligt efter alder. Der rides efter dommerens
anvisninger. Der kan vælges at vise hesten i longe i galop, vælges dette trækkes hesten én karakter ned i
“ridelighed”.
Såfremt man bliver nødt til at forlade hallen under ridtet, bliver man udelukket og får ikke chancen igen.
Klasse 22: Bedste allround haflinger:
Bedste allround haflinger er dén haflinger, der har opnået bedst placering i gangartschampionatet og
springchampionatet sammenlagt. En hest kan starte gangartsklassen med én rytter og springklassen med
en anden eller samme rytter og stadig opnå placering i allroundklassen. Præmiering forgår ved at give
point til hesten i forhold til placering i henholdsvis gangart- og springklassen.

Bemærkninger:
Stævneplads: Al færdsel til hest skal foregå med stiv hovedbeklædning i henhold til Dansk Ride Forbunds
reglement.
Stævnenumre: Skal bæres synligt under hele arrangementet og skal medbringes af rytteren.
Vaccination og ID: Skal kunne forevises på forlangende
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Arrangementet bliver afholdt indendørs med indendørs opvarmning.
Sidste rettidige afmeldingsfrist d. 16/11-2018
Der kan lejes en boks, der er opstrøet med halm, mere halm vil kunne tilkøbes.
Pris for boks 1-3 dage: 850 kr. (begrænset antal).
Boksleje refunderes ikke efter d. 16/11-2018)
Der rides efter reglerne gældende for hest. Er man under 16 år, rides der efter ponyregler, når det
gælder sikkerhedsudstyr og spore/pisk.
Såfremt man bliver nødt til at forlade hallen under ridtet, bliver man udelukket og får ikke chancen igen.

Generelt for championatsklasserne:
Alle deltagende heste må rides af én rytter pr. disciplin. Det er tilladt for én rytter at starte hesten i
gangartsklassen og en anden rytter at starte hesten i springklassen.
Holdene i gangartsklassen sammensættes med 2-3 heste pr. hold og så vidt muligt efter alder. Der rides
efter dommerens anvisninger. Der kan vælges at vise hesten i longe i galop, vælges dette trækkes hesten
én karakter ned i “ridelighed”
Ved springklassen rides en simpel bane i valgfri højde og kan rides flere gange efter dommeren
anvisninger. Herefter vises hesten i løsspringning.
Løsspringning er frivillig, men det koster et point i ridelighed/opførsel ikke at gennemføre.
Der vil blive fundet den bedste hest i de årgange, hvor at der er minimum 6 dyr tilmeldt.
Et eksempel kan være at der er tilmeldt 6 i gangart som alle er 7 år, så vil der blive kåret en bedste 7 års
hest.

Hvilke heste kan deltage i championatet:
Det er hesten og ikke rytteren der bliver bedømt ved et championat.
Haflinger på 4 år eller derover kan deltage. Alle Haflinger skal kunne dokumentere 0,00% fremmedblod.
For importerede haflinger gælder samme krav, som ved haflinger registreret ved HADK og DTH. Det vil
sige, at Haflinger fra et andet EU-anderkendt avlsforbund, ligeledes skal kunne dokumentere renavl i
hestepasset.
Ejer eller rytter af hesten skal være medlem af HSDK, HADK eller DTH, er man ikke det kan man købe et
gæstemedlemskab til 100 kr.
Der vil blive fundet den bedste hest i de årgange, hvor der er minimum 6 dyr tilmeldt.
Et eksempel kan være at der er tilmeldt 6 i gangart som alle er 7 år, her vil der blive kåret en bedste 7 års
hest.
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Generelt for diplomklasserne:
Alle deltagende haflinger skal kunne dokumentere maks. 1,56% fremmedblod. Hesten skal desuden være
registreret i HSDK’s sportshaflinger register (gratis). Alle deltagende heste må ride af én rytter pr.
Disciplin. Det er tilladt for én rytter at starte hesten i f.eks. bronzeklassen og en anden rytter at starte
hesten i f.eks. sølvklassen.
Rytter eller ejer skal være medlem af én af følgende avlsforeninger eller sportsforeningen.
Haflinger Avlsforening Danmark, Dansk Tyroler Haflingeravl eller Haflinger Sport Danmark.

Øvrige bestemmelser:
Arrangementet er åbent for alle heste og rytter jævnfør kravene til de enkelte klasser.
Kontaktpersoner før og under arrangementet:
Solvej Lemming, tlf. 28709046, e-mail: Solvej_lemming@hotmail.dk
Helene Kragh, tlf. 24860712, e-mail: fredensberg@live.dk
Josefine Rønn Jakobsen, tlf. 28775771, josefine73@msn.dk

DRF’s reglement er gældende. DRF’s OUT-regler er gældende ved diplomklasserne.
Startlisten kan ses på LIVE ca. 1 uge før arrangementet. Endelige startlister lægges ud dagen inden
afvikling. Ved rettelser i startlisterne efter d. 22/11-2018 opkræves et gebyr på 50 kr. pr. rettelse.

Ved få tilmeldinger forbeholder vi os retten til at lægge klasserne sammen, samt eventuelt aflyse.
Efteranmeldelse er muligt hvis tidsplanen tillader det.
Der kan købes et gæstemedlemskab til 100 kr, hvis man deltager i championatsklasserne og ikke er
medlem af DTH, HSDK eller HADK.
HADK, DTH og HSDK hæfter ikke for ulykker, beskadigelser, sygdom eller tyveri under stævnet, samt
transport til og fra stævnet.

Tilmelding kan ske via nedenstående link:

https://go.rideforbund.dk/staevnekalender/vis-staevne.aspx?eventid=Prop00032627
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