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HVORFOR EN FORHØJELSE 
af kåringsgebyrerne?
I 2017 er der kommet en forhøjelse af kåringsgebyrerne. Det 
vil vi selvfølgelig gerne give en forklaring på.

De sidste par år, har vi set en tilbagegang af tilmeldte heste 
til årets kåringer. Det kan der være mange grunde til men 
hvis det er tendensen bliver vi nød til at forholde os til dette.  
Det har bl.a. betydet at 4 ud af 5 kåringer sidste år gav un-
derskud og det er ikke godt for en forening hvor medlem-
merne kommer til at betale dette. 

Vi har valgt, at vores kåringer skal være af høj kvalitet så 
derfor stiller vi store krav til dommerkommissionerne. Det 
betyder, at vi altid har 2 udenlandske dommere til at dømme 
ved en dansk kåring. Det er forbundet med større omkost-
ninger da en udenlandsk FEIF dommer skal have rejse betalt 
samt aftalt honorar. De danske dommere har valgt en anden 
afregningsmodel for deltagelse ved danske kåringer. Alle of-
ficials skal også have fuld forplejning i forbindelse med de 
enkelte kåringer. Prisen for faciliteterne er uafhængig af antal 
heste.

En vallak skal igennem det samme som de andre heste som 
er til fuldkåring. Derfor ser vi ingen grund til at give en ra-
bat her (de sidste 3 år har der været 2 vallakker vist ved en 
dansk kåring). Vi har også valgt at man nu kan få bygnings-
bedømt sin unge hest ved alle kåringer. Dette mener vi, er 
en bedre service og giver selvfølgelig lidt flere heste ved hver 
kåring og dermed flere udgifter.

I 2015/16 har vi kigget alle vores udgifter igennem ved vores 
kåringer. Det har betydet, at vi har skåret ind til benet og 
også frasagt nogle faciliteter på kåringsstederne. Vi har end-
videre skåret antal af kåringer ned så vi kan samle flere heste 
ved hver kåring så udgifterne bliver fordelt på flere heste. 
Men en ting er sikkert og det er, at vi ikke vil gå på kompro-
mis med kvaliteten af banerne og dommerkommisionerne 
og det er tunge udgiftsposter.

Så de forhøjelser vi er kommet med, er et udtryk for, at vores 
kåringer har haft svært ved at hænge sammen økonomisk 
når vi har besluttet at fastholde dne høje kvalitet.

Derfor håber vi at så mange vil støtte op om de danske 
kåringer så vi igen kan få gode rentable kåringer i DK.

Vi håber, at dette giver en forklaring og forhåbentlig en for-
ståelse for, hvorfor vi har gjort som vi har.

kårngsgebyrerne for 2017 er:

Hingste (4 år og ældre) kr. 2.350,-
Hopper (4 år og ældre) kr. 2.100,-
Vallakker (4 år og ældre) kr. 2.100,-

Bygningsbedømmelse
Unghingste (3 – 4 år) kr. 2.100,-
Unghopper (3 – 4 år) kr. 2.100,-

Ekstragebyr ved eftertilmelding på SPORTI: 500,-
Ekstragebyr ved “drive in”: kr 750,-
Genfremstillingsgebyr: kr. 500,-

Mulighed for WILDCARD: kr. 500,- som ikke refunderes, 
hvis det ikke bruges. Hvis det bruges, så fratrækkes det 
kåringsgebyret.

Har du noget på Hjertet.....!!
.....hører vi gerne fra dig. Det kan være alt lige fra en rigtig 
god ide til en forespørgsel eller måske bare en snak om dine 
oplevelser. 
      Hilsen Avlskomiteen!


