Fokus Unghestkurs 29. Oktober 2017
Østfold Fjordhestlag og Østfold Hesteavlsselskap inviterer i samarbeid med Norsk
Gypsy Cob forening til uoffisiell utstilling for føll og åringer av alle raser. Utstillingen
arrangeres som et ”fokus unghestkurs”, noe som innebærer at det vil bli veiledning
underveis til de som ønsker det.
Klasse 1: Åringer
Klasse 2: Nordlandshestføll
Klasse 3: Fjordhestføll
Klasse 4: Dølahestføll
Klasse 5: Gypsy Cob føll
Klasse 6: Føll av andre raser
Vi begynner med klasse 1 kl. 10.30, deretter følger klasse 2, 3, 4, 5 og 6
fortløpende.
Det vil bli lagt ut program på arrangørenes facebook-sider.
Det blir mønstring for hånd i skritt, trav og deretter løsmønstring. All mønstring
foregår i ridehus.
Det er valgfritt om man stiller med hoppe og føll, eller bare kommer med føllet.
Det kåres en vinner i hver klasse etter kriteriene under:
• Det må være minst tre møtte hester i klassen for at det skal kåres en vinner, eller
oppnådd en karakterrekke på minst syv i snitt.
Alle er med videre til kåringen av skuets hest.
Kiosk er åpen under hele arrangementet. Det blir også salg av klær m.m. fra ØHS
og ØFL.
Dommere: Hans Ole Olsen Ingerø og Susan Hellum.
Tilbud om innlegging av mikrochip, uttak av hårprøve og vaksine: Forutsatt at
følleierne har sendt inn fødselsmelding til NHS tidsnok, og at alle forhold er i orden,
slik at eierne har fått tilsendt mikrochip og utstyr for DNA-testing. Pris: Kr 600,- for
innlegging av mikrochip og kr 450,- for vaksine. Dette er et meget godt tilbud.
Veterinær er Linn Wåler Rønning tlf: 988 92 379.
Påmeldingsavgift: 200 kr.
Påmeldingsavgift for medlemmer av Østfold Hesteavlsselskap, Gypsy Cob
foreningen og Østfold Fjordhestlag: 100 kr.
Påmeldingsavgiften betales kontant ved ankomst eller Vipps 127622 (merk med
hestens navn)
Det er et begrenset antall bokser som leies ut for kr 150,- pr boks. Disse skal være
møkka ut ved avreise.

Påmelding til Alexandra Mikkelsen på tlf 971 28 692 eller e- post:
alexandra@kramviken.no. Påmeldingsfrist er søndag 22. oktober.
Velkommen

