
Kåring 2017 
Weekenden d. 12. - 13. august 2017 afholder FHF 
Sjælland kåring og skue i Holbæk Rideklub, 
Ladegårdsalleén 3B, 4300 Holbæk. 
Dette arrangement kører sideløbende med 
Championatsstævnet. 
Alle med en Frederiksborghest kan deltage, se evt. 
de nye kåringsregler vedtaget april 2015. 
Arrangementet løber over begge dage og der vil 
lørdag aften være fællesspisning og fest. 
Der vil igen i år være mulighed for at købe madbillet 
til morgenmåltider og festmenuen lørdag aften. 
Frokost og små mellemmåltider kan købes særskilt 
i cafeteriaet der vil være åbent i hele 
weekenden. Madbilletterne kan igen i år købes til 
særdeles gode priser ved forudbestilling sammen 
med tilmelding til kåring og/eller championat. 
Der er mulighed for overnatning med campingvogn 
eller telt samt boksleje for hele weekenden til 
fordelagtige priser. 

FHF Sjælland tilbyder i år 
GRATIS kåring af hopper og 
vallakker. 
Dette gælder KUN for medlemmer af den sjællandske 



afdeling, og man kan kun fremstille hopper og vallakker der 
ikke tidligere har opnået nogen kåringsgrad. (Såfremt man 
ønsker en omkåring af sin hoppe, koster det i år 500,-) 

 

Følskue og Kåringer 
Kåring - Hoppe / Vallak 
Skue - Føl / Plag 
Forbesigtigelse 
SE MERE INFO OM KÅRINGEN PÅ FORENINGENS 
HJEMMESIDE WWW.FHF.DK 

Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland  Indbyder til 
Kåring og championat 2017 
i Holbæk Rideklub, 

Ladegårdsalleen 3 B 
4300 Holbæk 

12. – 13. August 2017 med stor fest lørdag aften. 
  
Kåringsklasser lørdag d. 12. og søndag d. 13.august 2017 
Hopper: 
3-års 
4-års 

http://www.fhf.dk/


5-års samt ældre 
Fremvises på fast bund, på trekantbane i ridehus samt løse i 
ridehus 
Vallak 
Fremvises på fast bund, på trekantbane i ridehus samt løse i 
ridehus 
Føl: 
Hingsteføl 
Hoppeføl 
Fremvises med hoppe ved hånd samt løs i ridehus 
 
1-års og 2-års plage: 
Hingsteplage 
Hoppeplage 
Fremvises for hånd samt løse i ridehus 
 
Søndag d. 13. August 2017 
Udnævnelse af 
Årets hoppe 
Årets føl 
Årets vallak 
Årets plag 
Årets mønstrer 
 
Se mere om de enkelte kåringer på www.fhf.dk 
  
Der er ikke dyrlæge på stedet så DNA skal laves hjemme, og 
hestene skal være vaccineret ifl. DRF. Regler. 
Alle (både kåringsheste og championatsheste) skal fremvise 
pas ved ankomst i sekretariatet inden hesten tages ud af 
trailer/lastbil. 
 
Officials: 
Kåring: Reno Olesen, Jane Jarshøj og Jens Ole Riis 

http://www.fhf.dk/


  
Kontakt: Kontaktperson inden arrangementet er Camilla 
Østerbye tlf: 60 78 15 04 eller mail 
championatoest@gmail.com. 

 
Al deltagelse sker på eget ansvar. FHF Sjælland fraskriver sig 
alt ansvar for uheld, skader, tyveri el.lign. 
  
Priser: 
Kåring (hoppe, vallak)                              0,- 
Kåring (føl, plage)                                    200,- 
Omkåring                                                 500,- 
Boks (fredag-
søndag)                             500,-                                   
Camping/telt-plads                                  150,- 
Fest lørdag aften, pr. person                   125,- 
Madbillet (hele weekenden)                    200,- 
(Indeholder 2x morgenmad, 
og festmiddag) 
Aktivt medlemskab                                  650,- 
Passivt medlemskab                               300,- 
 
Betaling for evt. kåringsgebyr, boks, overnatning, fest og/eller 
madbillet skal ske ved tilmelding. 
Beløbet indsættes på foreningens konto: 2300 7558594548. 
Der vil desværre ikke være mulighed for el i campingområdet. 
 
Der er mulighed for ankomst med både hest og 
campingvogn/telt fredag aften – nærmere info om dette kommer 
i det endelige program. 

mailto:championatoest@gmail.com

