Overvejer du at få din hoppe kåret?

Så vil vi gerne fortælle dig om
mulighederne!

EKSTERIØRKÅRING
Her fremvises hoppen ved hånd og skal ikke rides.
Hvad skal hoppen igennem ved eksteriørkåring?





Hoppen måles og signalement tjekkes. Hestepas afleveres
Hoppen mønstres på fast bund i skridt og trav
Hoppen vises løs i ridehuset, hvor gangarterne bedømmes.
OBS: Hopper af springbetonet afstamning kan i stedet bedømmes i
løsspringning på udvalgte kåringspladser
Hele holdet á ca. 10-15 skridter på ring i katalogrækkefølge, og der
oprangeres. Herefter kan bedømmelsen afhentes i sekretariatet.

SADELKÅRING
Består af en eksteriørkåring og en rideprøve. Hopper, der består rideprøven,
tilføjes et “R” til deres kåringsgrad: RDH, RDS, ROR osv.
Hoppen kan fremstilles i enten dressur- el. springdisciplin el. begge dele. Se
varmblod.dk for datoer og steder for de to discipliner, dressur og spring.
Hvad skal hoppen igennem ved sadelkåring?




Besigtigeren måler og tager
signalement af hoppen.
Passet/originale papirer afleveres.

Hoppen måles og signalement tjekkes. Hestepas afleveres
Hoppen mønstres på fast bund i skridt og trav
Der vælges ml. afprøvning i dressur- eller springning

Springning:




Hoppen løsspringes i ridehuset (baneskitse ses under
Løsspringning)
Hoppen vises under egen rytter i alle tre gangarter på
udendørsbanen.
Herefter afprøves hoppen af en testrytter

Hoppen vises på fast bund, hvor
eksteriørkaraktererne gives

Dressur:





Hoppen vises under egen rytter i alle tre gangarter på
udendørsbanen.
Herefter afprøves hoppen af en testrytter

Hele holdet á ca. 15 hopper skridter på ring i katalogrækkefølge, og
der oprangeres. Herefter kan bedømmelsen afhentes i sekretariatet.

1-DAGSAFPRØVNING

Hopper til eksteriørkåring fremvises
løs i hallen

Er ikke en kåring, men en mulighed for at opnå R for tidligere kårede
hopper.1-dagsafprøvning er den samme rideprøve, som indgår i
sadelkåring. Består hoppen rideprøven tilføjes et “R”, eks.: RDH eller RDS
osv. Hoppen kan fremstilles i enten dressur- el. springdisciplin eller begge
dele.
Hvad skal hoppen igennem til 1-dagsafprøvning?





Hoppen er tidligere blevet eksteriørkåret
Hestepas afleveres, men hoppen skal ikke måles og heller ikke
mønstres på fast bund.
Hoppen følger herefter forløbet som ved sadelkåring
Holdet af hopper til 1-dags afprøvning opstilles ved hånd, bestået/ej
bestået. Herefter kan bedømmelsen afhentes i sekretariatet.

Løsspringning for sadelkårings
hopper tilmeldt springdisciplinen og hopper til
eksteriørkåring m. løsspringning

STATIONSAFPRØVNING
Ejeren afleverer hoppen ved indsyningen, hvor hoppen skal være sadel-,
trense- og longevant. Dog skal 4-års og ældre være tilredet. Prøven består
af en træningsperiode og en afsluttende prøve. I alt varer prøven 4 uger.
Hvad skal hoppen igennem ved indsyningen til stations-afprøvning?
1. Hoppen mønstres i skridt og trav
2. Det medbragte udstyr afleveres sammen med
opstaldningskontrakten

Hoppen fremvises i gangarter
m. egen rytter

Hvad skal hoppen igennem ved afslutningen?
Det samme som ved en sadelkåring.
Det er dog frivilligt, om man ønsker hoppen kåret, dvs. at en i forvejen DVkåret hoppe kan deltage for at opnå sit R.

NY KÅRINGSFORM: ÉN-DOMMERKÅRING
Kåringen foretages hjemme hos ejeren af kun en dommer fra Dansk
Varmblods dommerliste, og hoppen behøver ikke være vasket og flettet.
Dog skal den kunne opstilles, og vises i skridt og trav på fast bund.
Dommeren foretager en lineær registrering af eksteriør og lemmer, men
gangarter/springevner bedømmes ikke. Hoppen kan højest opnå kåring i
DS, medmindre den har rideresultater, der berettiger til et ”R”. I så fald vil
hoppen kunne kåres i RDH, såfremt eksteriør- og lemmekarakterer er til
det. Én-dommer-kåringen vil i Hestedatabasen og diverse katalogudtræk
være let genkendelig ved en stjerne foran kåringsgraden, f.eks. *DS.
Der er naturligvis stadigvæk mulighed for at bestille to dommere til en
hjemmekåring, hvor hoppen bedømmes i alle tre gangarter og således har
mulighed for at opnå kåring i DH, såfremt kvalitet og afstamning er til det:

PRIVAT/HJEMMEKÅRING

...og testes herefter af Dansk
Varmblods testrytter

Holdet oprangeres og præmieres.
Fløjhoppen vises på æresrunde
og evt. hopper til dagens finale
og/el. Eliteskuet udpeges

Hvis en hoppe ikke er i stand til at blive fremvist til kåring i forbindelse med
årets mange regionsarrangementer, f.eks. pga. transportproblemer, stærk
halthed, snarlig aflivning af hensyn til hoppens velfærd m.v., kan avleren
vælge at få hoppen hjemmekåret på egen adresse.
Hjemmekåring (1-4 hopper)/privatkåring (5+ hopper) af hopper vil normalt
finde sted i oktober eller november, dvs. efter de ordinære
hoppekåringsterminer, med undtagelse af hastekåringer.
Læs mere om privat/hjemmekåringer på www.varmblod.dk

EGNETHEDSTEST

"Dagens bedste hoppe"
udnævnes i henholdsvis dressur
og spring, alt efter hvad regionen
afholder

Er ikke en kåring, men en mulighed for at opnå R for tidligere kårede
hopper. Det gælder desuden som udtagelse til Unghestechampionatet i
Herning. Er for alle 4-års heste med Dansk Varmblods hestepas. De 35
bedste heste fra dressurdisciplinen og de 30 bedste fra springdisciplinen på
landsplan bliver udtaget til Unghestechampionatet i Herning. Begge dele er
ca.-tal – se propositioner forUnghestechampionaet på dvherning.dk Består
en hoppe egnethedstesten med 700 points tilføjes et “R” eks: RDH eller RDS
osv.
Hvad skal hesten igennem til egnethedstest?
(kun for 4-årige heste med Dansk Varmblods hestepas)





Ved tilmelding vælges der mellem afprøvning i dressur eller
springning
Springning: Springning med rytter i ridehal
Dressur: Gangartsbedømmelse under egen rytter i ridehal, to og to
Præmieoverrækkelse med rosetter til de bedst placerede. Herefter
kan bedømmelsen afhentes i sekretariatet.

Nogle hopper ser vi igen til Krafft
Eliteskue…
Ses vi??

HUSK! Man skal være medlem af Dansk Varmblod for at kunne stille en hoppe til
kåring. Ligeledes skal hoppen være ejerskiftet jvf. SEGES Heste’s regler.

Kort om…
Kåring af hopper

Hoppen skal være kåret i Dansk Varmblod, før et afkom kan registreres i forbundet.
Kåringen skal ske senest inden føllet fravænnes. Kåringen kan foregå på flere forskellige
måder og der kan vælges mellem eksteriørkåring (hvor hoppen vises løs, uden rideprøve),
sadelkåring (eksteriørkåring og rideafprøvning i en
samlet pakke) samt stationsafprøvning (en måneds
ridning, afsluttende med eksteriørkåring og
rideafprøvning). Se nærmere info på
www.varmblod.dk, hvor der også findes små
videoklip af, hvad hoppen skal igennem på
kåringsdagen.
Vær opmærksom på, at hopper født i 2001 og
senere skal have bestået en rideprøve for at kunne
blive hingstemor.
Se mere i folderne ”Kom godt i gang med Dansk
Varmblod” samt ”Hoppekåring, hvorfor og hvordan”.

Steder og datoer
- kan du finde i vores arrangementskalender, og omkring hoppekåring specifikt på
hjemmesiden under Hopper.

Kåringsgrader
ERDH, BRDH, EDS, ROR… der er mange flere muligheder, og hver har de en betydning.
Skemaet her kan hjælpe dig lidt på vej.
Kåringsgrader for hopper

Forklaring

E+
R+
G+, S+, B+
DH

Udnævnt til Elitehoppe
Bestået rideprøve
Tildelt guld-, sølv-, eller bronzemedalje ved Eliteskuet (kun RDH-hopper)
Dansk Hovedstambog(helhedskarakter på 8-10)

DS

Dansk Stambog (helhedskarakter på 6-7)

DR

Dansk Register stambog (helhedskarakter på 5)

FOR (F1, F2, F3)

Bilag til hovedafsnittet. For hopper, hvor afstamningen ikke kan anerkendes
fuldt ud.
En hoppe, der er kåret ved den såkaldte én-dommerkåring, får et * foran
sin kåringsgrad.

*DS eller *FOR

Find mere på www.varmblod.dk eller ring 87475400

