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GENERELT: 

 Tiderne ses på Equipe. Vær opmærksom på, at justeringer kan forekomme, hvis 

man er foran eller bagefter tidplanen i hallen.  
 Eventuelle speakeroplysninger afleveres til speakeren. 
 Alle deltagere får en staldplakette og Eliteskue-roset. Rosetten bæres på venstre 

side, når der skridtes på ring. 
 Ejeren får tilsendt en kort helhedsbeskrivelse på føl og 2-års hopper ugen efter 

Eliteskuet. 

 Vedr. eliteskuehopperne sendes ugen efter en ny lineær registrering på e-mail. 

Denne erstatter samtidig den lineære registrering fra kåringen i Hestedatabasen.  

 

TTTiiirrrsssdddaaaggg   ddd...   999...   aaauuuggguuusssttt   ---   FFFøøølll   
 

Klasse 4 (spring+dressurføl) – løsvisning (1. skitse) 

(alle hopper og føl vises løse, ca. 4 min. pr. føl. I alt 41 føl fordelt på 4 hold)  

 

 Følhoppen skridter ind til dommerne, føllet er i line; føllet opstilles til bedømmelse. 

 Følhoppen mønstres én omgang i trav, føllet er enten løs eller i line (frivilligt) 

 Hoppe og føl slippes løs. Det er vigtigt, at springføl primært vises i galop (hjælpere 

udleverer staldplaketter ved udgangen) 

 Holdet skal ikke vises i skridt på ring  

 

Klasse 4 (spring+dressurføl) – finaler (1. skitse) 

(alle følhopper mønstres, hvor føllet er løs; præmieoverrækkelse samt udpegning 

af Årets bedste føl).  

 

 Følhoppen mønstres 1 omgange i trav, hvor føllet er løs. Springføl vises i galop. 

Føllet fanges ved udgangen (hjælperne udleverer Eliteskue-roset) 

 Når holdet er færdig, kommer alle følhopperne ind i hallen i skridt i 

katalogrækkefølge (husk at sætte Eliteskue-rosetten på venstre side) 

 De bedste føl udtages til finalen og skridter en ekstra runde, mens de øvrige går ud. 

(ved dressurføl foretages del 2 på samme måde) 

 Finaleføllene opstilles på midten (ved dressurføl skridter finaleføl fra del 1 og 2 

samlet ind i hallen) 

 Karakteristik og ærespræmier til alle føl. Følhopperne skridter enkeltvis hen og 

opstiller foran speakeren under karakteristikken. Opdrættere og ejere holder sig klar 

ved indgangen og går ind til deres føl under karakteristikken. 

 Udpegning af Årets bedste spring-hoppeføl. De øvrige hold på samme måde. 
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Klasse 3 (2-års springhopper) – løsspringning (2. skitse) 

(2 års hopper bedømmes i løsspringning, ca. 7 min. pr. hoppe. I alt 8 

springhopper) Ingen former for bandager/gamacher på bagben er tilladt. Gamacher og 

klokker er tilladt på forbenene. 

 

 Hoppen mønstres hen til første forhindring; slippes løs til bedømmelse af galop; 

løsspringer. 

 Efter hver hoppe giver Johnny Hansen en kort karakteristik af teknik- og 

springkapacitet. Der oplyses ingen karakterer (hjælpere uddeler staldplaketter og 

Eliteskue-rosetter til alle).  

 Når hele holdet er færdig, skridtes på ring (husk at sætte Eliteskue-rosetten på 

venstre side) og de bedste hopper udtages til finalen  

 De udtagne hopper skridter en ekstra runde i hallen, de øvrige går ud. 

 

Klasse 1 (springhopper) – løsspringning (2. skitse) 

(Eliteskuehopper præsenteres i løsspringning, ca. 7 min. pr. hoppe. I alt 8 hopper)  

Ingen former for bandager/gamacher på bagben er tilladt. Gamacher og klokker er tilladt 

på forbenene. Bemærk hoppen skal være opvarmet.  

 

 Hoppen mønstres hen til første forhindring; slippes løs og vises i galop; løsspringer  

 Efter hver hoppe giver Johnny Hansen en kort karakteristik af teknik- og 

springkapacitet. Der oplyses ingen karakterer (hjælpere uddeler staldplaketter og 

Eliteskue-rosetter til alle).  

 Der foretages ingen selektion af holdet (skal ikke på ring). 

 

Klasse 3 (2-års springhopper) – finale (1. skitse) 

(Præmieoverrækkelse samt udpegning af Årets bedste 2-års springhoppe).  

Hopperne må ikke bære gamacher/klokker. 

 

 Finaledeltagerne skridter på ringen i katalogrækkefølge (ingen mønstring i trav- 

husk at sætte Eliteskue-rosetten på venstre side). 

 Opstilling på midten. 

 Karakteristik og ærespræmie til alle hopper. Hopperne skridter enkeltvis hen og 

opstiller foran speakeren under karakteristikken. Opdrættere og ejere holder sig klar 

ved indgangen og går ind til deres hoppe under karakteristikken. 

 Udpegning af Årets bedste springbetonede 2-års hoppe.  

  

Klasse 1 (springhopper)- medaljetildeling (1. skitse) 

(Uddeling af medaljer og Årets bedste springhoppe, ca. 1 min. pr. hopper. I alt 9 

hopper) 

Hopperne skal vises uden bandager/gamacher/klokker. 

 

 Hopperne skridter på ring i katalogrækkefølge, oprangeres ikke (husk eliteskuesløjfe 

på venstre side) 

 Opstilling på midten  

 Uddeling af bronze- og sølvmedaljer i katalogrækkefølge (ingen oprangering). 

Hopperne skridter hen og opstilles enkeltvis foran speakeren under karakteristikken. 

Opdrættere og ejere holder sig klar ved indgangen og går ind til deres hoppe under 

karakteristikken. De bedste hopper udtages til finaleringen. 

 Overrækkelse af erindringsbillede til ejere og opdrættere af års springhoppe 2021: 
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Vicky Ask (Tod Un Prince Ask/ Larimar), ejet og opdrættet af Stutteri Ask 

 Udpegning af Årets Bedste Springhoppe 2022. 

 

Klasse 3 (2-års dressurhopper)  - løsvisning (1. skitse) 

(2-års hopper vises løse, ca. 5 min. pr. hoppe. I alt 17 dressurbetonede hopper). 

Hopperne må gerne bære bandage på alle fire ben samt klokker på forben. Gamacher er 

ikke tilladt. 

 

 Hoppen mønstres 1 omgang  

 Opstilles til bedømmelse foran dommerne; slippes løs. 

 Hoppen fanges og skridter fordi dommerne. Fra dommerne mønstres ud i trav 

(hjælperne udleverer staldplaketter ved udgangen).  

 Holdet skal ikke vises i skridt på ring  

 

 Klasse 3 (2-års dressurhopper) –finale (1. skitse) 

(mønstring af alle fordelt på 2 hold; præmieoverrækkelse samt udpegning af 

Årets bedste dressurbetonede 2-års hoppe).  Hopperne må ikke bære 

bandager/klokker. 

 

 Hopperne fra del 1 mønstres enkeltvis 1 omgange i trav (hjælperne udleverer 

Eliteskue-rosetter ved udgangen). 

 Når holdet er færdig, kommer alle hopper ind i ringen i skridt i katalogrækkefølge   

(husk at sætte Eliteskue-rosetten på venstre side).  

 De bedste 2-års udtages til finalen og skridter en ekstra runde, mens de øvrige går 

ud.  

 Del 2 foretages på samme måde 

 Finale: de udtagne fra del 1 og del 2 skridter ind i hallen og opstilles på midten.  

 Karakteristik og ærespræmie til alle hopper. Hopperne skridter enkeltvis hen og 

opstiller foran speakeren under karakteristikken. Opdrættere og ejere holder sig klar 

ved indgangen og går ind til deres hoppe under karakteristikken. 

 Udpegning af Årets bedste dressurbetonede 2-års hoppe.  

 

Klasse 1 (Dressurhopper) – løsvisning (1. skitse) 

(Dressurhopper vises løse, ca. 5 min. pr. hoppe. I alt 2 dressurbetonede hopper). 

Hopperne må gerne bære bandage på alle fire ben samt klokker på forben. Gamacher er 

ikke tilladt. 

 

 Hoppen mønstres 1 omgang  

 Opstilles til bedømmelse foran dommerne; slippes løs. 

 Hoppen fanges og skridter fordi dommerne. Fra dommerne mønstres ud i trav  

 Holdet vises i skidt og opstilles på midten. 

 Hopperne skridter hen og opstilles enkeltvis foran speakeren under karakteristikken. 

Opdrættere og ejere holder sig klar ved indgangen og går ind til deres hoppe under 

karakteristikken. De bedste hopper udtages til finaleringen. 

 Der udleveres staldplaketter ved udgangen. 
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Klasse 1 (dressurhopper)- ridning (1. skitse) 

(Hopper præsenteres i gangarter med rytter max. 3 ad gang, ca. 10 min. pr. hold, 

i alt 37 hopper) 

Hopperne må gerne bære bandage på alle fire ben samt klokker på forben. Gamacher ikke 

tilladt. 

 

 Hestene rider på Bjarne Nielsen’s kommando og præsenteres på samme måde som 

til sadelkåring. 

 Bjarne Nielsen giver løbende en kort karakteristik af hoppernes gangartspotentiale. 

Der foretages ingen selektion af holdet 

 

Klasse 1 (dressurhopper)- medaljetildeling (1. skitse) 

(Uddeling af medaljer, ca. 1 min. pr. hopper. I alt 39 hopper) 

Hopperne skal vises uden bandager/klokker. 

 

* Hjælpere udleverer Eliteskue-rosetter ved indgangen, som sættes på venstre side 

 Hopperne skridter på ring i katalogrækkefølge, oprangeres ikke  

 Opstilling på midten  

 Uddeling af bronze- og sølvmedaljer i katalogrækkefølge (ingen oprangering). 

Hopperne skridter hen og opstilles enkeltvis foran speakeren under karakteristikken. 

Opdrættere og ejere holder sig klar ved indgangen og går ind til deres hoppe under 

karakteristikken. De bedste hopper udtages til finaleringen. 

 Der udleveres staldplaketter ved udgangen. 

 

Udnævnelse af ”gladeste hest” (hoppen med årets højeste sadelkåringsresultat) 

 

 Den udnævnte hoppe mønstres ind i hallen og opstilles. Ejer og opdrætter går ind til 

hoppen under præsentationen.  

 

Klasse 1 (dressurhopper) – finale (1. skitse) 

(Finale: Årets Bedste Dressurhoppe samt præmieoverrækkelse).  

 
 Finalehopperne mønstres enkeltvis 1 omgange i trav. 

 Hopperne skridter på ring i katalogrækkefølge, oprangeres ikke. 

 Opstilling på midten  

 Karakteristik i katalogrækkefølge. Hopperne skridter enkeltvis hen og opstiller foran 

speakeren under karakteristikken. Opdrættere og ejere holder sig klar ved 

indgangen og går ind til deres hoppe under karakteristikken.  

 Overrækkelse af erindringsbillede til ejere og opdrættere af års dressurhoppe 2021: 

Valerie B (Revolution / Blue Hors Zack). Opdrættet af Karin og Peer Guldbrandsen, 

Egtved og ejet af Helgstrand Dressage.  

 Udpegning af Årets Bedste Dressurhoppe 2022. 
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