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DSAH indbyder til den årlige kåring lørdag den 21. august 2021.  

I år afholdes kåringen på Midtjysk Ridecenter, Bødkersmindevej 8, 8620 Kjellerup . 

 

Vi håber mange har lyst til at deltage i denne årlige event, sammen med andre passionerede 

arabermennesker.  

 

Tilmelding sendes enten pr. post til Jannie Østergaard, Storegade 33, 7200 Grindsted (Husk korrekt porto) 

eller som vedhæftet fil til jacomaja@gmail.com.    

Sidste tilmelding er den 15. juli 2021.  

Din tilmelding er kun gyldig, når betaling er modtaget og alle kopier er vedlagt tilmeldingsskemaet. 

Foreningens kontonummer i Nordfyns Bank er: Reg.nr. 6860 kontonummer 1112839. På din overførsel 

bedes du skrive ”kåring2021” samt det navn, du har opgivet på tilmeldingsblanketten. Evt. medlemskab skal 

indbetales separat. 

 

Er tilmelding og betaling ikke modtaget rettidig, bliver der pålagt et gebyr på 200 kr. og vi kan ikke 

garantere en plads i kataloget eller boks på dagen, men vi vil gøre hvad vi kan, for at hjælpe. 

Ved framelding tilbyder vi kun tilbagebetaling, hvis du dokumenterer via dyrlægeerklæring, at din hest er for 

syg til at deltage. 

 

Parkering er kun tilladt på de markerede arealer. Heste må opstaldes i trailer, men ikke udenfor trailer, ej 

heller i paddocks. Oprydning overalt på pladsen efter sig, er en selvfølge (gebyr opkræves ved tilmelding og 

tilbagebetales ved oprydning inden afrejse). OBS – der skal være opsyn med traileren og det er ejers ansvar 

at hesten(e) er vant til at stå i traileren. 

 

Kataloget udsendes ca. 2 uger før til alle medlemmer & deltagere. 

 

På bestyrelsens vegne 

De kåringsansvarlige 

 

 

 

Spørgsmål vedr. kåringen kontakt Dorte Bech Sørensen: Tlf. 22 61 66 98 

Spørgsmål vedr. tilmeldingen kontakt Jannie Østergaard: Tlf. 22 30 04 80, Mail: jacomaja@gmail.com  

 

Sådan tilmelder du dig årets kåring: 

 

1) Udfyld dette skema side 2, og har du føl, åring, unghest eller vallak med til bedømmelse, skal du 

også udfylde skemaet på side 3. Tag en kopi af det hele til dig selv. 

 

2) Tag en kopi af alle deltagende hestes pas (Vi skal bruge kopi af forsiden, samt siderne med 

afstamning og vaccinationer) Stiller du føl til bedømmelse, er det moderhoppens pas, der skal tages 

kopi af. (ALLE kopier skal forelægge tilmeldingen, ellers er den IKKE gyldig). 

 

3)  Overfør deltagergebyr til Nordfyns Bank reg.nr. 6860 kontonr. 1112839 og husk at påføre teksten 

”kåring2021” samt dit navn (det samme som står på tilmeldingsskemaet) OG husk at få en kvittering 

(printscreen eller printet). 

 

4) Send tilmeldingsskema, paskopier og kvittering for indbetaling til Jannie Østergaard – enten pr. post 

eller på mail (adressen står øverst på siden). 
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Tilmeldingsblanket til kåring den 21. august 2021 
 

Afkryds de klasser, du ønsker at tilmelde og skriv antal af heste. 

 

o Hingstekåring, pris kr. 1.800,- pr. hingst, antal ____ 

o Hoppekåring, pris kr. 1.250,- pr. hoppe, antal ____ 

o Medaljekåring af i forvejen kåret hingst/hoppe, pris kr. 350,- pr. hingst/hoppe, antal ____ 

o Løsspringning af hopper/vallakker, antal ____ 

o Vallakbedømmelse (3 årige og ældre), pris kr. 350,- pr. vallak, antal ____ 

o 2 års unghestebedømmelse, pris kr. 350,- pr. unghest, antal ____ 

o 1 års unghestebedømmelse, pris kr. 350,- pr. unghest, antal ____ 

o Følbedømmelse, pris kr. 350,- pr. føl, antal ____ 

o Salgshestefremvisning, max. 10 min., pris kr. 200,- pr. hest (dog gratis ved allerede 

deltagende heste til bedømmelse/kåring), antal ____ 

o Opvisning, af eksempelvis avlshingst, under rytter, ca. 10 min.(vedlæg følgeseddel med 

opvisningens art) antal ____ 

o Boks pris kr. 400,- pr. boks, antal ____  

o Gebyr for opstaldning i trailer, pris pr. trailer kr. 200,-, antal ____ 

 

 

Information om tilmelder: 

 

Navn: ____________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Telefon nummer: ___________________________________________________ 

Hingste skal løsspringes i forbindelse med kåring. Hopper, vallakker, avlshingste og 

salgsheste kan løsspringes. Brug de efterfølgende linjer til at give besked om din hoppe, 

avlshingst og/eller salgshest skal løsspringes. Er dit kåringsdyr til salg, kan dette også 

skrives på linjerne. 
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Bedømmelsesskema 

DSAH skue 2021 

 
Navn: _______________________________________________________________________ 

 

Køn: ________________________  Race: __________________________________________ 

 

Afstamning: 

 

Far: _________________________________  ID-nr. _____________________________ 

 

Mor: ________________________________ ID-nr. _____________________________ 

 

Morfar: ______________________________ ID-nr. _____________________________ 

 

 

Ejer: _______________________________________________________________________ 

 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

 

Telefon: _____________________________ 

 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

Bedømmelse: 

  Type:     __________ 

  Rammer:    __________ 

  Fundament: __________   

  Bevægelse:   __________ 

  Helhed:    __________ 

Beskrivelse: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Føl-/Unghest/Vallak bedømt af Jørgen Finnerup og Helle Larsen 


