INDBYDELSE TIL DK-RUSS 2022
Dato: Søndag d. 31. juli Tid: Kl. 13:00
Sted: Lillevangsvej 32, 4760 Vordingborg
Dommer: Tobias Sandahl
Avlsklasser:
Klasse 1: Brugsprøve for hopper, hingste og vallakker (min. 4 år)
Klasse 2: 2-års hingste til avlsgodkendelse for år 2022
Klasse 3: 3-års hingste til avlsgodkendelse for år 2022
Klasse 4: 4-års og ældre hingste til generalmønstring, avlsgodkendelse,
godkendt brugsprøve
Klasse 5: 3-års hopper til avlsgodkendelse og evt. avlsdiplom
Klasse 6: 4-års og ældre hopper til avlsgodkendelse (evt. avlsdiplom til 4- og
5-års)
Klasse 7: Afkomsklasse hopper, min. 3 stk. afkom, min. 1 år
Klasse 8: Afkomsklasse hingste, min. 3 stk. afkom, min. 1 år

Gebyr for avlsklasser:

Hopper: 550,00 kr.
Hingste: 650,00 kr.
Brugsprøve: 450,00 kr.
Klasse 7 og 8 betaler ikke gebyr, men skal være udstillet i
andre klasser.
Boks: 100,00 kr. - fortrinsvis til hingste og hopper m. føl.

Gebyr for ikke-medlemmer af foreningen: 250,00 kr. pr. hest tilmeldt.
Hingsteejer skal til avlsvurdering stille med en dokumentation for at hingsten er sund og
rask og uden defekter. Vaccination vil blive kontrolleret på dagen.
HUSK at medsende kopi af stamtavlen.
På udstillingdagen medbringes hestepas, i modsat fald flyttes russet til showklasse.

Showklasser:
Klasse 9: 1-års hopper
Klasse 10: 1-års hingste
Klasse 11: 2-års hopper
Klasse 12: 4-års og ældre hopper med eller uden føl
Klasse 13: Vallakker og hingste (Hingste min. 2 år)
Klasse 14: Hoppeføl
Klasse 15: Hingsteføl
Klasse 16: Juniorklasse (mønstrer under 15 år). Ingen hingste.
Gebyr for avlsklasser:

Klasse 9-13: 250,00 kr.
Klasse 14-15: 150,00 kr., når moder er udstillet, ellers 250,00
kr.
Klasse 16: 150,00 kr.

Gebyr for ikke-medlemmer af foreningen: 250,00 kr. pr. hest tilmeldt.

Alle under 18 år skal bære hjelm ved mønstring.
Det vil være tilladt for dommer/ledelse at sammenlægge klasser.
Alle anvisninger fra dommere/ledelse skal følges.
Alle klassevindere med mindst 8 point i helhed kan deltage i Best In Show.
Vi gør opmærksomme på, at man skal huske DNA test på hingste.
Betalingen skal ske via overførsel til netbank.
Reg. nr.: 15 51
Konto nr.: 00 84 36 52
Tilmelding sker ved at udfylde anmeldelsen og sende på mail til
danskgotlandsruss@gmail.com
Husk at medsende kopi af stamtavle.

Tilmelding senest lørdag d. 16. juli.
Tilmelding herefter vil være dobbeltgebyr.
Katalog udsendes en uge før kåringen.
Skulle der være spørgsmål er I velkommen til at kontakte os på mail eller via Facebook.
Dansk Gotlandsruss Avlsforening

