LEMVIG MARKED OG DYRSKUE 2022

”Hovdag” - Søndag den 29. maj

Sidste frist for tilmelding - søndag den 1. maj 2022
Avlsheste

Fritidsheste

Et dommerhold på 3 erfarne racedommere bedømmer hestenes
eksteriør og bevægelser (skridt og trav) med baggrund i racens
avlsmål.

Hos fritidshestene er der ingen krav om stamtavle. Alle kan
være med.

Som udgangspunkt skal hesten have en 3-ledet stamtavle for at
kunne deltage i en avlsbedømmelse.
Hesten kan tidligst deltage i bedømmelsen, når den er 2 år, eller
fylder 2 år i løbet af sommeren. For hingste gælder særlige regler
Bemærk det også er muligt at udstille vallakker, som skal være
mindst 4 år, og have mindst en 2-ledet afstamning. Vallakker kan
ikke deltage i konkurrencen om at blive kåret til skuets bedste avlshest.

Udover muligheden for at deltage i forskellige konkurrencer
(se konkurrencebeskrivelserne på næste side) kan alle fritidsheste deltage i konkurrencen om at blive Årets Fritidshest. Her
lægges der vægt på harmoni mellem hest og trækker, hestens
velplejethed, trækkers påklædning og sikkerhed.
Husk dommerne har fokus på dig hele dagen.

Udover avlsbedømmelsen kan du deltage i mønstring for avlshestene. Mønstringen vil ske samtidig med avlsbedømmelsen. Her er
ingen aldersopdeling.
Du kan også deltage i de øvrige konkurrencer sammen med fritidshestene (dog ikke mønstring), hvis tiden tillader det.

Praktisk info:

H

sids USK
te
tilme frist for
lding
er
sønd
ag
den
1. m
aj 20
22

•

Hestene skal være på pladsen senest kl. 09.00

•

Det anbefales, at hestene er vaccinerede

•

Alle heste skal fremvise gyldigt hestepas

•

I konkurrencerne skal du bære ridehjelm

•

Dommerne forventer, at du har øvet hjemmefra

•

Det er vigtigt, at du har læst ”Plan og Regler”, som du kan finde HER

•

Ønskes hesteboks, hvilket anbefales til hingste og 2-års hopper, bedes du indbetale 450 kr.
på kontonr. 7730 2012347 senest den 8. maj 2022 (skal bemærkes på tilmeldingsblanketten)

Har du ændringer:

Vi gør opmærksom på, at ændringer i forhold til det vi har registreret ved din tilmelding, bør ske hurtigst.
Finder du fejl eller har du ændringer i forhold til det, der står i kataloget, når du modtager det, bør du ligeledes rette henvendelse til os, så vi kan få rettet fejlen inden dyrskuedagen.
Ændringer på selve dyrskuedagen (bl.a. hvis en anden fremviser hesten, end det der står i kataloget) kan kun ske frem til kl.
09.15 ved henvendelse til Masja Reinhard - tlf. 23275912
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Konkurrencer
Flagridt:
Der rides enkeltvis på tid. Der rides én omgang i ringen, hvor fire flag
hver for sig skal flyttes til næste spand. Spandene står på halmballer,
så rytterne har mulighed for at nå dem fra hesten.
Hvis et flag falder ud af spanden før rytteren er i mål, gives der 15
strafsekunder.
Deltagere i denne konkurrence skal være under 18 år.
Mønstring (bemærk mønstring ved avlshestene foregår sammen med avlsbedømmelsen):
Hesten mønstres/fremvises på en trekantbane efter nærmere fastsatte regler. Hesten fremvises ved hånd i skridt og trav og skal kunne stå
stille foran dommeren.
I vurderingen indgår blandt andet også hestens velplejethed og mønstrerens optræden.
Du kan læse mere om mønstring HER

Agility - ved hånd eller med rytter:
Hesten og fremviseren skal gennem en forhindringsbane sammen.
Der er mulighed for enten at føre hesten ved hånd eller at gennemføre
en agilitybane som rytter. Opgaverne til agilitykonkurrencen kan
du finde HER
Du kan kun deltage i én af de to agilitykonkurrencer
Rideprøve:
Hesten fremvises under rytter. Der rides med sadel, trense og alm. delt
bid. Der rides efter dommerens anvisning, så deltagelse kræver ikke,
at rytterne skal kunne et bestemt program.
Hestens gangarter skal vises, og dommeren vurderer samarbejdet
mellem hest og rytter.

I konkurrencerne opdeles deltagerne i 3 grupper
Hold 1:
Hold 2:
Hold 3:

til og med 12 år
fra 13 år til og med 17 år
fra 18 år

Grupperne kan blive slået sammen, hvis der er for få deltagere på hvert alderstrin.
Holdinddelingen gælder ikke ved avlsbedømmelsen og mønstring med avlshestene

Tilmelding
Tilmeldingsskemaet til avlsheste finder du HER
Tilmeldingsskemaet til fritidsheste finder du HER
Sidste frist for tilmelding er søndag den 1. maj 2022
Som altid er det gratis at deltage ved Lemvig marked og dyrskue.
Tilmeldingen er først gennemført, når du har fået en returmail
med de indtastede oplysninger. Modtager du ikke denne mail,
er det vigtigt, at du kontakter os, så vi kan få rettet fejlen.

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål, eller har du ikke mulighed for at benytte den
elektroniske tilmelding, er du velkommen til at kontakte:
Masja Reinhard - 96630550 - mre@kvxp.dk
Camilla S. Pedersen - 96630563 - csp@kvxp.dk
Du kan finde mange flere oplysninger om Lemvig marked
og dyrskue HER

