Programma (onder voorbehoud)
Centrale keuring & Fjordsport dag 23 september 2017
De keuring & fjordsportdag is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
1.
Nationaal exterieur keuring.
2.
Best gereden fjordenpaard onder het zadel. (min. A cert. Zadelproef / L-dr-FS)
3.
Best gereden fjordenpaard aangespannen. (min. A-cert. Aangespannen proef / B-dr. FS)
4.
Behendigheid aan de hand & onder het zadel & Aangespannen vaardigheid.
1.

Keuring aan de hand:
Deelname aan de centrale keuring is mogelijk voor alle paarden welke het afgelopen jaar een A-premie bij
de 2-jarige merries/ruinen en een 1ste premie bij de oudere merries en ruinen hebben behaald. Ook alle
predicaat paarden mogen zich voor deze dag inschrijven. Onder predicaat paarden verstaan we alle
modellen, 1ste en 2de klasse, sterpaarden en elitemerries.
Best getoiletteerd fjordenpaard
Wie heeft zijn paard het best getoiletteerd, waardoor alle pluspunten van zijn of haar Fjord optimaal
benadrukt worden? Een mooie vloeiende, strak geknipte of geschoren boog. Een prachtig uitgeplozen
staart en voorpluk. Keurig verzorgde hoeven waardoor de bouw en stand van het paard optimaal
ondersteund worden. Een prachtige vacht, schoon en glanzend en voorgesteld met materiaal dat je paard
alleen maar mooier kan laten lijken dan hij al is. Kun jij je Fjord toiletteren om door een ringetje te halen?
Dan is deze rubriek je op het lijf geschreven en daarom leuk om aan deel te nemen tijdens het jubileum.
Uiteraard verwachten we in deze rubriek, zoals eveneens op keuringen, ook dat je aan je eigen tenue
gedacht hebt.
Best voorgebrachte fjordenpaard
Kun jij je paard goed bijhouden in stap en draf? En luistert hij scherp voor de perfecte overgang? Weet je
het ideale tempo aan de hand waarin je paard zich qua beweging optimaal laat zien? Stopt en vertrekt hij
als jij dat aangeeft? In deze rubriek staat de wijze van voorbrengen geheel weglaten centraal.
Iedereen mag maar één paard voorbrengen en houd zich aan de instructies van de ringmeester of
jury.

2.

Best gereden fjordenpaard onder het zadel
Naast de keuring wordt er gestreden om het best gereden fjordenpaard. Om hier aan deel te mogen nemen
moet het paard een A-cert. voor de zadelproef hebben behaald of moet de combinatie min. L-dressuur
fjordsport zijn. Er wordt gereden in verenigingstenue of wedstrijdkleding. Overige regels kunt u lezen op de
website bij kolom Fjordsport in het reglement.
Er wordt beoordeeld op: Wijze van gaan in stap, draf en galop met daarbij de zuiverheid en takt, impuls en
souplesse van de gangen. Aanleuning, gehoorzaamheid, stelling en buiging, het zich laten rijden en
algemene indruk.
Er wordt bij dit onderdeel in kleine groepen in de manege gereden en nadat alle combinaties geweest zijn
komen deze gezamenlijk in de grote ring op het veld voor de prijsuitreiking en afsluiting.

3.

Best gereden fjordenpaard aangespannen
De combinaties dienen min. een A-cert. voor de men- of trekproef te hebben behaald of B1-mennen
Fjordsport. Het gaat hier om enkelspan, hierbij vragen we de combinaties die strijden er netjes verzorgd uit
te zien en met hoofddeksel en menschort voor de dag te komen.
Er wordt beoordeeld op: Wijze van gaan in stap en draf met daarbij de zuiverheid en takt, impuls en
souplesse van de gangen. Aanleuning, gehoorzaamheid, stelling en buiging, houding en wendbaarheid.
Trekvastheid en werkwilligheid, werklust en uitstraling, en algemene indruk.
Dit onderdeel wordt gezamenlijk in de grote ring op het veld gereden, mocht de groep te groot zijn dan
wordt deze gesplitst.

4

Behendigheid en vaardigheid.
Tevens kan er als oefening voor ruiter, begeleider of koetsier kan een behendigheid of
vaardigheidsparcours worden gereden. Dit is geschikt voor alle leeftijden dit geldt voor de paarden als
ook voor de begeleiders en ruiters. Het parcours bestaat uit verschillende onderdelen welk op tijd en /of op
punten gaan. Tijdens deze onderdelen dienen ruiters en koetsier een veiligheidscap te dragen.

5.
Kids promotie

Best voorgebrachte fjordenpaard
Kun jij je paard goed bijhouden in stap en draf? En luistert hij scherp voor de perfecte overgang? Weet je het ideale
tempo aan de hand waarin je paard zich qua beweging optimaal laat zien? Stopt en vertrekt hij als jij dat aangeeft?

In deze rubriek staat de wijze van voorbrengen geheel centraal. Iedereen mag maar één paard voorbrengen en
houdt zich aan de instructies van de ringmeester of jury. Belangrijk is dat jij en je paard veel plezier hebben in het
voorbrengen en opstellen tijdens deze dag. Er is voor elke deelnemer een leuke attentie/prijs. Leeftijd vanaf 6 t/m
14 jaar..

Leading rein
Voor de allerjongste en kleinste ruiters/amazones onder ons.. De klasse Leading Rein is voor de aller jongsten die
nog begeleiding nodig hebben. Hierbij wordt het paard door een begeleider vastgehouden. Dit wordt in
groepsverband gedaan. De combinatie paard, ruiter en begeleider dienen zich netjes voor te stellen, ruiter in
rijkleding en begeleider in de daarbij passende kleding, ook kostuums zoals klederdracht mogen worden gebruikt.
Cap, bodyprotector, rijlaarzen.
Doel: Het vertrouwd maken van zeer jonge kinderen met het onder geleide rijden op paarden in groepsverband.
Het tonen en beoordelen van de geschiktheid van het fjordenpaard voor dit doel.
Er is geen vaste proef, de deelnemers rijden in colonne achter elkaar en moeten in stap en draf hun vaardigheden
laten zien. De fjordenpaarden worden beoordeeld op: geschiktheid om bereden te worden door een zeer jonge
onervaren ruiter, wat blijkt uit makheid, gehoorzaamheid, betrokkenheid, bouw en beweging. De ruiter op houding
en zit in stap en draf, teugelvoering en inwerking daarvan, balans, juiste beenligging, vertrouwen tussen de
combinatie paard, ruiter en begeleider.
 Pimp your fjord
Een bijzondere verschijning, een speciale outfit of misschien heb je wel een prachtig kostuum waarin jij en je paard
een eenheid vormen. In Pimp your Fjord het 'Mooist versierde Fjordenpaard' kun je met je creativiteit en/of je
mooiste setje meedingen naar een leuke prijs. Je kan met je paard aan de hand of onder het zadel komen. Wel
gelet op de veiligheidseisen die worden gesteld bij het rijden van een paard dus, veiligheidscap en laarzen
verplicht. Mocht je nog erg jong zijn dan mag een begeleider jou met je paard helpen. Er is voor elke deelnemer
een leuke attentie/prijs.
6.
Familie-& Fokkers- & Stalgroepen (alle groepen in dezelfde rubriek tonen)
 Min. 3 paarden van minimaal 1 jaar oud.
 Familiegroep: Bijv. Moeder met nakomelingen, 3 generaties, (half)broers & (half)zussen, paarden hoeven niet
van één eigenaar te zijn.
 Fokkersgroep: Allen gefokt bij dezelfde fokker; paarden mogen dus van verschillende eigenaren zijn.
 Stalgroep: Paarden van dezelfde stal /eigenaar
Beoordeling op uniformiteit, kwaliteit en presentatie
Er is voor elke groep een leuke attentie/prijs.
Deelname aan deze dag is gratis, leden die op deze dag een demonstratie of presentatie willen geven kunnen zich
opgeven bij het stamboekkantoor. Ook vrijwilligers welke op deze dag willen helpen kunnen zich melden.
Deelnemers dienen het inschrijfformulier zorgvuldig in te vullen en op te sturen voor 25 sept. naar het
stamboekkantoor. Volg de website voor het programma.
Het programmaboek krijgt u waarschijnlijk pas op de dag zelf.
Dus geef je snel op!!!
Kunt u niet meedoen maar bent u wel beschikbaar? Vrijwilligers zijn altijd hard nodig om achter de
schermen het een en ander goed te laten verlopen. Wilt u uw steentje bijdragen? Laat het ons weten via
post@fjordstudbook.com

INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE CENTRALE KEURING
&
FJORDSPORTDAG
Datum:
Naam paard:

Levensnr. paard:.

Chipnr:
o

Nationaal exterieur keuring.

Naam begeleider:

o

Best gereden fjordenpaard onder het zadel.

Naam ruiter:

o

Best gereden fjordenpaard aangespannen.

Naam koetsier:

o

Horse agility aan de hand

Naam begeleider:

o

Horse agility onder het zadel

Naam ruiter:

o

Aangespannen vaardigheid.

Naam koetsier:

o

Kids promotie

Naam deelnemer:

o

Best voorgebrachte fjordenpaard

o

Leading rein

o

Pimp your fjord

Leeftijd:

o

Familie-& Fokkers- & Stalgroepen

o

Familie groep

samen met de paarden:

o

Fokkersgroep

samen met de paarden:

o

Stalgroep

samen met de paarden:

Naam eigenaar:
Adres:
Postcode/woonplaats:
e-mailadres:
Handtekening:

Datum:

Per paard een formulier
Aankruisen en invullen wat van toepassing is.
Handtekening eigenaar voor akkoord voorwaarden.
Deelname is gratis.
Bij minderjarigen moet het inschrijfformulier zijn ondertekende door ouders/voogd.
Het Ned. Fjordenpaarden Stamboek, Krimweg 125, 7351 TL Hoenderloo.
Bij minderjarigen moet het inschrijfformulier zijn ondertekend door ouders/voogd.
Restitutie blijft verschuldigd, alleen met veterinaire verklaring kan worden geretourneerd.
Ondergetekende, gaat er bij inschrijving mee akkoord, dat deelname wordt gehouden voor eigen risico. Het Ned.
Fj. P. Stb. en de Stichting en de organisatoren nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan
deelnemers en/of hun dieren en/of hun eigendommen toegebracht, evenmin voor diefstal van hun eigendommen
In het kader van de verwerking van de I & R gegevens, geeft u het stamboek toestemming om de
persoonsgegevens te gebruiken voor de stamboekhouding, dit geldt dan voor houders/eigenaren/leden. Met deze
gegevens zal zorgvuldig worden omgegaan. Gebruik ervan kan binnen de Vereniging worden gemaakt voor
correspondentiedoeleinden, verwerkingen van betaalopdrachten, keuringen, fjordsportdagen, ABOP dagen,
vergaderingen en overige activiteiten. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u vereniging toestemming om
uw gegevens te beheren.

