Hjørring Dyrskue 2019
Hesteaktiviteter
Generelt

Hesteaktiviteter kan dels ’startes’ individuelt, hvor der er en placeringsrække for hver disciplin.
Der kan også meldes til i cup, hvor man starter 3 discipliner ud af nedenstående 5 muligheder. De 3 discipliner vælges før første konkurrence.
Cuppen inddeles i tre alderskategorier: Children
Youngster
Adult

0-11 år
12-17 år
over 18 år

Cuppen inddeles ikke i sværhedsgrader, men det giver ikke ekstrapoint at
starte høje dressurklasser eller vælge en svær agilitybane.
Sværhedsgraderne skal til for at anvise rytterne/udstillerne til at vælge fair
og passende niveau. Der gøres opmærksomt på, at OUT-reglerne gælder og
at vi håndhæver dem ved dressur.
Er du under 18 år kan du ’dele’ din hest og deltagelse i aktiviteterne med én
eller flere venner/veninder. Det betyder, at I kan være flere om at deltage
med den samme hest i Hjørring Dyrskue Cuppen.
Husk, du har også mulighed for at deltage i konkurrencerne, selvom din
hest ikke deltager i eksteriørbedømmelserne.

Discipliner:

Dressur:

Children:
skridtprogram, LD, LC, LA
Youngsters: LD, LC, LB, LA
Adult:
LD, LC LB, LA

Trail/trec :

Alle:

bane for hånd eller til hest

Mønstring:

Alle:

inddeles efter de almindelige regler

Spring:

Alle:

Centimeterspring, rides efter idealtid

Gangarter

Dressur:

Et tilbud til islændere

Bedømmelse: udførsel af valgte program, gangarter og ridelighed
De samlede karakterer regnes som almindelige point.
Dvs. dressurprogrammets point + gangartspoint = samlet sum

Trail/ trec:

Bedømmes på 10 points skala
Karakterer gives 1-10. for hver øvelse på banen

Mønstring:

Bedømmes efter de almindelige mønstringsregler

Spring:

Der bedømmes stil/ ridelighed og afgives stilkarakter
Det samlede pointsum er dermed en kombination af tid, fejl og stil.
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Særligt vedrørende children-kategorien:
For at appellere til flest mulige foreslår jeg, at children-cuppen kun kører
med to discipliner. På den måde er det muligt at få udstillere/ 4H’ere med,
som ikke har mod på at ride.

Tilmelding:

foregår via: https://hjoerringdyrskue.mitdyrskue.dk/
Hest og udstiller tilmeldes med de ønskede oplysninger. Husk at markere
om du ønsker at deltage i eksteriør bedømmelse, konkurrence eller begge
dele.
Har du valgt at deltage i konkurrencer, vil du hurtigt efter tilmeldingsfristen
d. 21.5.19 blive kontaktet direkte ang. hvilke konkurrencer du ønsker at
deltage i.

Proportioner:

R-stævne, hvor alle rideklubber under DRF og 31 avlsforbund er inviteret.
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