Hesteejerbrev - Praktiske oplysninger 2022
International FEIF-kåring 3. 2022 Herning (19/7) 20. - 21. juli 2022.
Landskuepladsen v. Messecentret, Messevejen, port 20, 7400 Herning.
Brev til ejerne/lejerne af tilmeldte heste. Modtagerne er ansvarlige for at underrette fremvisere
om indholdet af dette brev! Se også det generelle Hestejerbrev!
VIGTIGT angående ankomst / og udkørsel alle dage!
Grundet opbygning og forberedelser af det meget store kommende FEI -ECCO
Verdensmesterskaber i bla. MCH -Areanaen.
Da skal al indkørsel og udkørsel til kåringspladsen fra Messevejen af Port 20 (lige efter
rundkørsel) Kør til højre ned af asfaltvejen, om forbi Hal Q til staldområdet.

Bemærk: Bygningsbedømmelse, i Hal 7, og Breeders Club i Hal 6. Måling og Sundhedskontrol
i Stald 44.
KÅRINGSLEDER Bjarne Poulsen kan kontaktes ved tvivlsspørgsmål. Tlf.: 22 16 51 90.
Kåringskommission- Dømmer, alle heste.
Dommerformand, Elsa Albertsd’ottir, Island,
Dommere: Elisabeth Jansen, Island,
William Flügge, Danmark.
Dommersuppleant: (n.n.), n.
MÅLING, SKO - UDSTYRS - OG SUNDHEDS – og TESTIKELKONTROL:
Dommerformand & DI FEIF - og Nationale kåringsdommere - og aspiranter
Ansvarlig Ringmaster: Karsten A. Andersen.
Assistent, Randi Rasmussen + hjælper.
Sekretær: Karina Astrup
INDSYNING OG ANKOMST

Indsyning og ankomst:
Tirsdag den 19. juli 2022. kl. 16.00 -20.00.
Onsdag den 20. juli 2022. kl. 07.30 – 09.00.
Heste skal være målt, igennem sundhedskontrol inden de kan bygningsbedømmes.
Hestene må ikke tages ud af transporten eller sættes på stald inden
indsyningen. (Hvis de ankommer senere end ovennævnte skal det aftales med kåringsleder
eller indsynings -og kåringssekretariatet Rosa Hansen (20235516), inden kåringen starter.)
AFREJSE
Det forventes, at alle har forladt kåringspladsen senest torsdag d. 21. juli 2022, kl.15.00.
RYTTERMØDE
Rytter-, fremviser -og avlermøde: tirsdag d. 19. juli 2022 kl. 20.15. – 20.25 ved
Staldinformationen, ved port 46. Voldgiftsudvalg nedsættes (FEIF). Det er vigtigt, at alle
kommer hvis man kan, af hensyn til bedst mulige afvikling af kåringen.

MÅLING, SUNDHEDSKONTROL, DYRLÆGEBEDØMMELSE OG BYGNINGSBEDØMMELSE

Måling (1 Målehold). Se nærmere opslag ang. Tid og steder i staldinformationen
(Se nærmere på opslag).

Måling tirsdag d. 19.juli 2022 fra kl. 17.30 - ca. 20.00. (Først heste fra Søren M. dernæst 1. hold fra
Agnar S. )(indlagte pauser).
Måling onsdag d. 20. juli 2022 fra kl. 07.30-10.00 (Resterende heste.)
I stald 44.
Sted for måling, sundhedskontrol (Se opslag). Bygningsbedømmelsen (I Hal 7) er angivet med
skilte.
Hold dig orienteret gennem opslag i stalden. Sundheds -og testikelkontrol foretages samme
sted efter målingen
Startrækkefølgen for Ridebedømmelse se startlister for disse. Separate startlister udarbejdes for
bygningsbedømmelsen. Da ryttere med flere heste kan flyttes lidt.
Når kåringen starter, er det de reviderede startlister vi kører efter.
Ungheste bedømmes først enkeltvis, derefter overrækkelse af eventuelle sløjfer.
Avlsshow heste tilmelder sig ligeledes til de ønskede tidspunkter og antal gange i tids
programmet Derfor tilmelder man sig aktivt på lister i stalden eller til kåringslederen.
Hold dig orienteret gennem opslag i stalden.
En fremviser har mulighed for at flytte hestene inden for de pladser hun/han har, hvis
vedkommende har flere heste med. Hvis man har en hest, hvor dette ønskes, kan dette kun ske
efter aftale med kåringslederen. Senest inden kl. 20.00 aftenen før bedømmelsesdag.
Det er fremviser/rytters pligt i givet fald at informere hesteejer, hvis hesten flyttes.
I tilfælde af bl.a. meget dårligt vejr, kan bygningsbedømmelseshold blive flyttet til et tidligere
tidspunkt inden for samme dag.
OPSTALDNING
Efter indsyning (ved stald 46) kan hesten sættes i boks.
Der er kun opstaldning i staldene (45- og 46). Der vil være ophængt en opstaldningsplan ved
staldene eller ved indsyningen. Der udleveres et boksskilt, som skal opsættes. Hver boks vil
være forsynet med en pakke spåner. Alt foder, hø, kraftfoder og spande skal medbringes.
Ekstra spåner kan medbringes eller købes.
Når boksen forlades om torsdagen skal den være renset ud til midtergang, ellers koster det kr.
500,-. Kontakt kåringslederen ligeledes for tilmelding af showheste og evt. indslag., kontakt
ligeledes kåringslederen og kom på venteliste, da der kan opstå afbud og evt. enkelte ledige
pladser. Det samme gælder deltagelse til hingstefremvisninger og avlsshow hvor der vil sættes
tider af til det.
Det er muligt at holde pænt foran sine hestes bokse, evt. lidt blomster, et lille bord og brochure.
Men portåbninger skal holdes fri for parkering og staldgange må ikke
blokeres. (Brandhensyn).
Der findes afmærket plads til gødning ved udmugning i kåringsdagene.
Kontakt evt. Staldmester Rosa Hansen / Tlf. 20235516)
Dyrlæge ved akut sygdom: Herning Hestepraksis tlf.: 72 40 77 11.
Kåringscertifikater
Som tidligere annonceret i indbydelsen skal dette bestilles særskilt på www.sporti.dk For 150.
- d.kr. Hvorefter man kort tid efter kåringen får tilsendt
fotokopi af bedømmelsesskemaet og selve Kåringscertifikatet. Såfremt det ikke afhentes direkte
på kåringspladsen ved kåringssekretariatet, da er det gratis, så benyt dig af det.
FORPLEJNING
Der ikke cafeteria, ved denne kåring.
Medbring derfor din egen forplejning

Entré
Der opkræves ikke entré. Program sælges for 25. - d.kr.
Der er mulighed for at parkere modsat side af Kåringsbanen i sin bil som tidligere år, Der er i år
ikke tribune ved kåringsbanen, medbring evt. også din egen gode klapstol til at side på.
CAMPING
Campingpladsen er som sidste år flyttet ned på det store areal ved siden af Hal Q.
Rigtig gode badefacilitter er inde i Hal Q
Der udleveres bestilte campingpas ved indsyning. Al overnatning på kåringspladsen skal
afregnes i forbindelse med denne. Det vil blive kontrolleret. Der kan ved indgangen købes f. eks
enkelt overnatning eks. telt.
Campingvognudlejning, kontakt da Herning Campingudlejning Tlf. nr. 97-121516.
Toiletter
Der er toiletter toiletbygning mellem stald 13 og 14 (oppe imod kåringsbanen) er åben.
HOTEL
Vi henviser til www.hotelherning.dk
STALDINFORMATION
Det er vigtigt her at holde sig orienteret om kåringsdagenes program og om evt. ændringer. Du
finder den i Stald 46, port indvendig.
PR-STANDE OG BROCHUREMATERIALE
Det er muligt for alle hesteejere at fremlægge brochuremateriale på et særligt
afmærket område i Breeders Club i hal 6. Der er jo også en tradition for at hænge PR- 6ateriale
op på porte osv. Det må man godt. Det materiale, som man så selv ikke har taget ned den
21.juli 2022 kl. 15.00, da får man en regning for på 200.-kr/ pr. opslag, hvor hjælperne er nød
til at skulle fjerne det, plus stifter og andet.
Leje af standpladser inde og uden for på området. (kontakt Kåringslederen snarest).
Vi håber på godt vejr, en god, velafviklet og spændende kåring!
Derfor start og fyld bilen og kør til kåring.
DI – Avlskomite og Kåringsleder juli 2022.

