REGLER FOR HESTE 2018
(se endvidere ”Sundhedsregler”)

For alle heste gælder, at de skal være godkendt (kåret) af eller – via afstamning – tilknyttet
et avlsforbund under Landsudvalget for Heste i Danmark. Der skal foreligge et hestepas
udstedt eller godkendt af Landsudvalget for Heste, og som afstamningsmæssigt er godkendt
af den pågældende avlsretning.
Der kræves mindst 3 leds afstamning for hingste, dog afhængig af det pågældende avlsforbunds regler for godkendelse til avlsgodkendelse/kåring og 2 led for hopper og vallakker.
For racer, hvor en væsentlig del af avlsmålet er en karakteristisk farve som f.eks. Palomino,
Pinto og Knabstrupper gælder, at de udstillede dyr skal have den for racen karakteristiske
farve.
Ensfarvede Knabstruppere og Pintoer kan udstilles, såfremt begge forældre er bedømt og
kåret af avlsforbundet.
Der gives dispensation for afstamningskrav til Palomino, Dansk Miniature og Tinker dog
således, at der er krav om, at det udstillede dyr er kåret i det respektive avlsforbund og/eller
dets far og mor er kåret.
Udstillede hingste skal være bundet i stalden både med halsrem og i grime.
Alle heste mønstres i trense (hovedtøj) både ude og inde af sikkerhedsmæssige årsager!
(Dette er dog frivilligt for 1 års hopper).
HINGSTE

HOPPER MED
FØL VED SIDEN

HOPPER UDEN
FØL VED SIDEN

3 år og derover, skal være fremstillet for en kåringskommission og
derigennem opnå avlsgodkendelse eller kåring indenfor den pågældende avlsretning, der skal være tilsluttet Landsudvalget for Heste.
Hopper, 4 år og derover, skal medbringe føl ved siden på mindst 14
dage efter avlsgodkendt hingst, godkendt i samme avlsforbund som
hoppen kan udstilles.
4 år og derover, som kan transporteres efter gældende regler, kan
udstilles. Hvis hoppen er kåret, skal det være i avlsforbund, der er
tilsluttet Landsudvalget for Heste.

VALLAKKER

3 år og derover kan udstilles.
Hvis vallakker er kåret, skal det være i avlsforbund, der er tilsluttet
Landsudvalget for Heste.

SAMLINGER

Der kan udstilles samlinger efter hingste, bestående af mindst 5 stk.
afkom. Alle afkom, hingste eller hopper, skal være min. 2 år gamle,
og skal være udstillet som enkeltindivider.
Vallakker på 3 år og derover kan indgå i samlinger, hvis de opfylder
afstamningskravene til hopper. De må dog højst udgøre 50% af samlingen.

HOPPEFAMILIER

Der kan udstilles hoppesamlinger og hoppefamilier i lige linje på modersiden bestående af mindst 3 stk. eventuelt inkl. moderen. Alle afkom, hingste eller hopper skal være minimum 2 år gamle og skal
være udstillet som enkeltindivider.

DER KAN LIGELEDES UDSTILLES 1, 2 OG 3 ÅRS HOPPER SAMT 2 ÅRS HINGSTE.
BEMÆRK! 1 ÅRS HINGSTE KAN IKKE UDSTILLES!

