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                                                                                          Juni 2019 

 

DTH’s 34. KÅRING 
 
 

Tid og sted: 
 

lørdag, den 3. august 2019 kl. 13:00 
på Askov Ridecenter, Askovvej 49, Askov, 4733 Tappernøje 

 

søndag, den 4. august 2019 kl. 10.00 
på Revsø og Omegns Rideklub, Revsø Markvej 2, 6560 Sommersted 

 

Mødetid for hestene i Askov: tidligst kl. 12.00 og allersenest kl. 12:30 
Mødetid for hestene i Revsø: tidligst kl. 08.00 og allersenest kl. 09.30    
 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at ændre møde- og starttidspunkter, da 
dommernes rejseplan endnu ikke kendes. Så hold øje med jeres e-mail og 

hjemmesiden. 
 
OBS! Da der i år afholdes følfremstilling og bedømmelse af 1- og 2-års heste to steder 

i landet (hhv. Sjælland og Jylland), gør vi opmærksom på, at denne opdeling ikke 
gælder en egentlig kåring. Kåringen skal afholdes samlet et sted, da der skal være et 

sammenligningsgrundlag. Kåringsdyr skal møde i Revsø (fremgår også af 
tilmeldingsblanketten). 
 

I bedes læse alt igennem, også selvom I synes, I er ”gamle garvede” kåringsdeltage-
re. Der kan være visse ændringer i forhold til tidligere.  

 
Bemærk: tidsfristerne for tilmelding og betaling er samme dato!  
   

Tilmelding: Senest den 10.07.2019 
 

Udfyldt tilmeldingsblanket sendes som scannet dokument til: 
formand@haflinger-dth.dk      - eller med post til: 
Christine Sibbersen, Mergellandvej 10, Tirslund, 6541 Bevtoft. 

Tilmeldingsblanketten findes på foreningens hjemmeside www.haflinger-dth.dk  
Hvis der kræves DNA afstamningskontrol på en hest, sendes resultatet sammen med 

tilmeldingen. 
 

Hvis hesten ikke er avlet i DTH og derfor har hestepas fra et andet avlsforbund, skal 

kopi af ejercertifikat og hestepas (alle sider, der vedrører hesten, dens afstamning, 
avler og ejerforhold) medsendes sammen med tilmeldingsblanketten.  
   

Originale hestepas skal medbringes under transport og afleveres ved 
ankomst ved dommerbordet. HUSK at tage kopi af hestepasset inden 

kåringen, da dommerne tager passene med til Fohlenhof til opdatering med 
kåringsresultater m.m.! 
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Brug én tilmeldingsblanket pr. hest.  
Forespørgsel vedrørende tilmelding eller betaling rettes til tlf.: 74 66 11 67 eller 40 42 
63 09 eller på mail: formand@haflinger-dth.dk  

 
 

Betaling: Senest den 10.07.2019 til foreningens konto:  
 
Reg.nr. 1551 konto nr. 7442912  
 
 

Det er vigtigt at give meddelelse med ejers navn og gerne også hestens navn i 
forbindelse med betalingen.  

 
Tilmelding er først gyldig, når betaling er registreret!  

 
Efteranmeldelse modtages til og med 15.7.19 og koster 500 kr. ekstra,  
- og man kan ikke påregne, at blive optaget i kataloget ved efteranmeldelse.  

 
 

Tilmelding i følgende klasser: 
 

  1)   1 års hopper til bedømmelse, gælder danskavlede såvel som importer 

  2)   1 års hingste til bedømmelse, gælder danskavlede såvel som importer 

  3)   2 års hopper til bedømmelse, gælder danskavlede såvel som importer 

  4)   2 års hingste til bedømmelse, gælder danskavlede såvel som importer 

  5)   Vallakker til bedømmelse 

  6)   3-årige hopper til kåring 

  7)   4-årige hopper til kåring  

  8)   registrering af føl (foregår sammen med klasse 9, hvis der er tilmeldte her) 

  9)   4 og 5 års hopper m. føl ved siden eller plag fra sidste år til efterkåring   
        (efterkåring kan kun finde sted én gang, og kun hvis hoppen har/har haft føl) 

 10)  hopper 5 år og ældre til kåring både fra DTH og fra andre avlsforbund 

 11)  hingste til kåring 3 og 4 år tilmeldes straks! 

 12)  hingste 4 år og ældre til kåring fra andre avlsforbund tilmeldes straks! 

 13)  udtagelse til verdensudstilling (for heste der har opnået et samlet   

         kåringsresultat på min. 7,5 point og opefter) 

 14)  hoppeegnethedstest (hopper skal være fyldt 3 år) 

 

OBS! 1 års hopper og hingste og 3 og 4 års hopper, der aldrig tidligere har været 
fremstillet til bedømmelse/kåring, men som har fået udstedt hestepas med 3 

generationer udelukkende på baggrund af registreringsskema med dyrlæges indtegning 
af aftegn på diagram og chipmærkning, skal have foretaget DNA afstamningskontrol. 
 

Der er desuden krav om DNA afstamningskontrol på alle hingste, der opnår kåring, samt 
på alle heste, der er produkter af inseminering, plus hvis mere end én hingst har været 
brugt til samme hoppe i samme sæson. 
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Husk! – chipmærkning af nye føl skal være foretaget hjemmefra, og 
registreringsskema (datablad til registrering af hest og føl i fødselsåret) underskrevet 
af dyrlæge og ejer samt overskydende stregkoder afleveres ved dommerbordet i en 

kuvert pr. føl. Skema til jeres og dyrlægens brug udsendes til følejerne. Senest 
10.07.19 bedes chipnr. oplyst til formand@haflinger-dth.dk til brug for kataloget (scan 

venligst blanketten). 
Registreringsskema til Seges udsendes også til følejerne, denne skal også afleveres ved 
dommerbordet. Skema til DNA afstamningskontrol følger også med ud til følejerne. DTH 

henstiller til at DNA afstamningskontrol lavet i fødselsåret (senest 31.12.2019).  
  

Hopper til efterkåring i klasse 9 vil blive eftermålt. 
 

Øvrige kårede hopper og hingste kan blive eftermålt og få påført resultatet i 
hestepasset. Det koster 100 kr., som er DTH’s betaling til HPT. 
 

Er der tilmeldinger i klasse 11 og 12 for hingste, skal vi meddele det i Tyrol hurtigst 
muligt, da der som minimum skal være 2 dommere på. Så tilmeld hingste nu!  

formand@haflinger-dth.dk eller tlf. 74 66 11 67 eller 40 42 63 09 tager imod 
forhåndstilmeldinger af hingste! 

   
 
Rækkefølgen i kataloget bliver som ovenfor. Alle heste skal møde til de angivne tider, 

og alle heste møder uden sko  
 

- bagsko tillades under ingen omstændigheder!!! 

 

Hvis hesten er til salg, kan du få oplysningen med i kataloget. Send besked med 
hestens navn og dit tlf.nr. til formanden eller skriv det på tilmeldingsblanketten. Det 

koster ikke ekstra. Hesten skal være avlet i DTH. 
 

Hvis en hingst til kåring afvises, tilbagebetales en del af kåringsgebyret, alt udover 

1.000 kr. 
  

 

Afmelding: kan foretages frem til og med 26.7.19 med tilbagebetaling af 
evt. indbetalt beløb fratrukket et administrationsgebyr på 

200,- kr.  
 Ved afmelding senere end denne dato fratrækkes udover 

administrationsgebyret også staldpladsen til 200 kr.  

 
Vaccinationer: Som hovedregel skal reglerne fra Dansk Rideforbund følges! 

Basisvaccination mod hesteinfluenza med minimum 21 dages 
mellemrum og maksimum 92 dage, derefter 1. gang efter 6 
måneder og yderligere mindst én gang årligt. Ingen 

vaccination må være under 10 dage gammel til kåringen. Der 
tages stikprøver. 

I øvrigt skal alle deltagende heste være sunde og raske og være 
fri for smitsomme sygdomme. 

 
Medbringes: Hovedtøj/grime til fremvisningen. 

De ting, du behøver til hestens personlige røgt og pleje – 

f.eks. vandspand, foderkrybbe, striglegrej, ekstra grime og 
træktov (hvis uheldet er ude), foder/hø etc. 
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Katalog:   Udsendes til alle udstillere på e-mail 1-2 uger før kåringen.  
Der bliver ikke trykt et katalog, men det vil blive lagt ud på 
foreningens hjemmeside. Der vil med andre ord ikke være 

kataloger i løssalg på kåringspladsen. 
 

Startnumre: Udleveres på kåringspladsen, når man afleverer hestepas ved 
dommerbordet i ridehallen. Startnumre skal placeres i begge 
sider af trense/showgrime og være synlige. De kan fastgøres 

med piberensere eller små kabelbindere. 
 

Pokaler og rosetter:  
Der er vandrepokal til: 
Bedst kårede 3-års hingst ejet af medlem af DTH. 

Bedst kårede 3-års hoppe (Årets hoppe) ejet af medlem af DTH. 
Der er staldplakette til bedste danskavlede 3-års hoppe. 

Der er indgraveret glas til alle klassevindere, der minimum opnår værdikarakter 7,3. 
Der er rosetter til alle udstillede heste med minimum værdikarakter 7,0. 
Der er vandrepokal samt roset for bedste mønstring. 

Der er roset til bedst soignerede hest. 
 
 

Hjemkaldelse af vandrepokaler: 
Hoppepokalen blev i 2018 vundet af Familien Kragh med hoppen Lundea. 

Mønstringspokalen blev i 2018 vundet af Jens Madsen med 3 års hoppen Thalia.  
 

Begge pokaler bedes indleveret/sendt til Christine Sibbersen. 
 

Indgravering af pokaler klares af de respektive vindere, og beløbet refunderes af DTH 

mod aflevering af kvittering for indgraveringen til kassereren. Hvis ikke indgraveringen 
er foretaget, sørger kassereren for dette. 
 

På grund af fælleskåringen uddeles der kun én pokal for Årets hingst/Årets hoppe. 
Mønstringspokal dog begge steder.  
 

Opstaldning: 
Boksprisen er inkluderet i kåringsprisen.  

Bokse i Askov koster 200 kr. - og er til rådighed fra kl. 11:00-20:00. 
Bokse i Revsø koster 200 kr. – og er til rådighed fra kl. 08.00-18:00. 
Boksene stilles til rådighed med strøelse inden vores heste ankommer, og efterfølgende 

udmugning skal vi ikke tænke på. 
 

Har man f.eks. to 1-års plage af samme køn, som kender hinanden, kan de evt. stå i 

samme boks, så slipper man 200 kr. billigere. Notér det på tilmeldingsblanketten! 
 
Udtagelse til verdensudstillingen er uden beregning, men koster 200 kr. for en boks, 

medmindre hesten i forvejen er tilmeldt kåringen. 
 

Udstillere fra Sjælland får fradrag på den samlede pris pr. kåringsdyr på 250 kr., tænkt 
som tilskud til broen. 

 

Kommer man fra Sjælland, kan man vælge at ankomme dagen før efter kl. 15.00, det 

koster 100 kr. ekstra for en boks. Det samme gælder for andre, hvis de ønsker at nogle 
heste møder dagen før pga. at man skal transportere dyr ad flere omgange. 
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Almindelige ordensregler:  
Vi beder alle – også publikum – om at respektere de regler, der måtte gælde 
på stedet. 

  Rygning er forbudt i staldene og hallen!   
  Hunde SKAL holdes i snor! 

Oprydning efter kåringen! - DTH forudsætter, at man rydder op 
efter sig og ikke lader ting og affald ligge og flyde. 
 

  
 

Dagsprogram: Ankomst. 
Gør jeres heste klar! 
Måling af dyr til kåring og efterkåring samt 1 og 2 års plage til 

bedømmelse.   
  Fremvisning af dyrene enkeltvis i katalognummerorden. 

Oprangering med præmieuddeling efter hver klasse. 
 

Tidsplan:   

Mange har i årenes løb efterlyst en detaljeret tidsplan for kåringsforløbet. Det er meget 
vanskeligt at forudse. Hvis f.eks. heste ikke vil stå stille til måling, så tager det længere 

tid, og der kan allerede dér være sket et skred i planen. Så udstillere må selv prøve at 
holde sig underrettet om, hvor langt man er nået i programmet. 

 
Forsikring: 
Der gøres opmærksom på, at DTH og det pågældende ridecenter/sted ikke hæfter for 

person-, heste- eller tingskader og ej heller tyveri i forbindelse med kåringen. 
Deltagelse i kåringen og al færden på området er på eget ansvar. Det påhviler 

hesteejerne selv at sørge for fornøden ansvars- og hesteforsikring.  
 
Gode råd og mønstringsregler: 

- mønstringsregler findes på foreningens hjemmeside www.haflinger-dth.dk  
 

Hjælpere/officials:  
Som altid kan vi i bestyrelsen bruge ekstra hænder til kåringen. Så vær rar at kontakte 
en af os, hvis du vil påtage dig et stykke arbejde for foreningen. 

Hvis du er ny og med til kåring for første gang, forestiller vi os, at du kan få din egen 
”støtte-pædagog” (et ’gammelt’ medlem), som du kan læne dig op ad og spørge til 

råds. Denne opgave burde kunne overkommes af alle I ’gamle’, selvom I selv har hest 
med.  
Man skal som hjælper dog være indstillet på, at der ikke altid er mulighed for at følge 

alle klasserne i ringen. 
 

Sponsorgaver til klassevindere: 
Her kan alle medlemmer være med! Hvis I hver især tænker på at skaffe en 
sponsorgave til enten en klassevinder eller til alle heste i en klasse, ville det være 

dejligt.  
Helene Kragh vil stå for koordinering af indsamlingen af gaverne, så hvis I venligst vil 

henvende jer til Helene på sekretær@haflinger-dth.dk eller tlf. 24 86 07 12. 
- Så bliver vi glade, men det gør nok også alle udstillerne. TAK på forhånd. Vi har lavet 
en mindre skrivelse, som I kan udlevere til evt. sponsorer med en kort præsentation af 

foreningen og arrangementet og en lovning på, at de vil få navn og evt. logo med på 
hjemmesiden og i kataloget, som vi kan tilsende dem, når det er færdigt. Det gav god 

respons sidste år. 
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Det behøver ikke at være hesterelaterede gaver. Bestyrelsen og sandsynligvis også alle 
udstillerne vil sætte pris på, at I gør jer lidt umage og hjælper os her.  
 

Forplejning: 
Der er mulighed for at købe noget mad og drikkevarer til rimelige priser, da der er 

cafeteria begge steder. 
 
 

 
 

 
 

Vi forbeholder os som sagt retten til at ændre starttidspunktet.  
 

DTH’s bestyrelse kan kontaktes for yderligere spørgsmål ang. kåring. 
 

Vi glæder os til at se jer og alle jeres heste. Og så ellers god træning… 
 

Bestyrelsen 

- - - - - o 0 o - - - - - 

 


