
 

Hingstekåring 2020 
Ikast Ridecenter, Navervej 23, 7430 Ikast  d.29.02.2020 
  

Klasse 1: Ponyhingste født i 2017 

Klasse 2: Ponyingste født i 2016 eller tidligere uden stationsafprøvning. Hingstene skal desuden tilmeldes 
klasse 8 og/eller 9 

Klasse 3: Ponyhingste født i 2016 eller tidligere med et stationsafprøvnings resultat på min. 7,5 eller et 
gennemsnit af ridelighed og specialdisciplin på min. 8. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 
8 og/eller 9 

Klasse 4 Renracede ponyhingste født i 2017 

Klasse 5:  Renracede ponyhingste født i 2016 eller tidligere. Hingstene skal desuden tilmeldes klasse 8 
og/eller 9 

Klasse 6:   Hingste af engelsk og arabisk fuldblod og angloaraber race født i 2017. 

Klasse 7: Hingste af engelsk og arabisk fuldblod og angloaraber født i 2016 eller tidligere. Hingstene skal 
desuden tilmeldes klasse 8 og/eller 9 

Klasse 8: 4-års og ældre hingste til gangartsbedømmelse under rytter. 

Klasse 9: 4-års og ældre hingste vises i springning under rytter. 

   
Gebyr kl. 1-7                                                             1.200,- kr. 
Gebyr kl. 8 og 9                                                              0,- kr.  
                             
Opstaldning (kun mod forudbetaling)                            500,- kr. 
 
Sidste anmeldelsesfrist d. 15.01.20.  Efter denne dato betales efteranmeldelsesgebyr. 
 
Anmeldelse skal ske via Klubmodul her https://sportspony.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx  
 
  
Anmeldelse til kåring kræver medlemskab af DSP – man kan ikke tilmelde hingst, før medlemskab er betalt 
via Klubmodul 
  
Kopi af hestepas, hvis hingsten er udenlandsk født eller registreret, skal sendes til: 
 
Conni Lynge 
Ullerupvej 81, Aggersund 
9670 Løgstør 
Mail : csl@sportspony.dk 
 
Yderligere henvendelser kan ske til 
Conni Lynge på tlf. 22592254  
 
Husk hingsten skal være oprettet på SEGES/Hest, og med samme ejer, som tilmelder hingsten.  
  
Generelle regler : 
 

Hingste med en 4-leddet anerkendt afstamning på såvel fader- som moderlinie kan tilmeldes til 
DSP`s  hingstekåring. Det påhviler ejeren selv at dokumentere afstamningen. 
For hingste født efter 01.01.94 kræves DNA af såvel far som mor. Det kræves at en avlsgodkendt 
hingst er DNA bestemt og afstamningskontrolleret inden den må bedække 
 
Hingstene skal være testet fri for CA (Cerabellar Abiotrophy), inden deres avlsgodkendelse er 
gyldig.  

https://sportspony.klub-modul.dk/cms/EventOverview.aspx
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Hingstene skal testes for WFFS (Warmblod Fragile Foal Syndrom)  

Prøven kan udtages af ejer eller af dyrlæge. Brug gerne blanketten , som findes her 
 http://sportspony.dk/blanketter.aspx og medsendes hårprøven, så Blodtypelaboratoriet ikke er i 
tvivl om, hvilket der skal testes for. 

Det anbefales at få hingstene testet inden fremstilling til kåring mht. DNA, afstamningskontrol, 
WFFS og CA. Der gøres opmærksom på, at hingstene ikke har en gyldig avlsgodkendelse, samt 
kan komme på Hingstelisten før de er kontrolleret for ovenstående. 
 

Hingste som fører Kantje’s Ronaldo blod skal ligeledes testes for Myotoni inden 
bedækningstilladelse er gyldig. 
 

Hingste til kåring må bære bandager/gamacher på forbenene når de løsspringes. 
 
Når de rides eller vises løse, er det tilladt at bære bandager på alle fire ben.  
 
Hvis der foreligger resultater eller præmieringer på såvel ponyen som på forældrene, bedes 
dokumentation på dette vedlagt anmeldelsen. 
 

De hingste som opnår avlsgodkendelse skal møde til stationsafprøvning i august/september 2020. 

1. rate af prøven (4500 kr.) betales ved avlsgodkendelsen eller senest d.15.marts og 2. rate ( 4500 
kr.)ved tilmeldingen til stationsafprøvningen eller senest 14 dage før indsyningen i efteråret.  
  

Alle hingste, som stiller til kåring skal måles, medmindre de møder med DRF-måling for 
indeværende år eller er færdigmålt . 

Ved evt. framelding indtil 7 dage før pga. sygdom tilbagebetales tilmeldingsgebyret minus et 
administrationsgebyr på 300,- kr. ved forevisning af dyrlægeerklæring.  
Frameldes der inden for den sidste uge inden kåringen, refunderes tilmeldingsgebyret ikke. 

Bestilte bokse refunderes ikke ved framelding senere end en uge før kåringen. 

 

 

Hingste som er kåret i DSP og tilmeldt DSP’s Hingsteliste for 2020 kan desuden tilmeldes 
præsentation på dagen, der er ingen tilmeldingsgebyr, men ønsker man boks, så er det 
samme procedure som for hingste tilmeldt kåringen, hvor man bestiller boksen inde under 
hingstekåring 2020 via Klubmodul 
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