
Fremvisningsprocedure af føl: 
Hoppen med føl mønstres på en markeret ring, hvor der er lavet en løbebane langs 
ringens yderkant. Det skulle gerne gøre det lettere for følejerne at få føllet fremvist 
optimalt, idet det vil følge markeringen banen rundt. Hoppen bærer trense og føllet bærer 
grime/føltrense med langt grimeskaft. Hoppen med føl skridter ind; stiller op foran 
dommerne; føllet slippes og hoppen mønstres 2 omgange i trav, hvor føllet viser trav og 
galop; løber ind i fangefold. 
Under bedømmelse af trav og galop stoppes føllet op på kortsiden mindst én gang, så 
dommeren kan se, hvordan føllet starter galopbevægelsen. Skridt bedømmes under 
oprangering. 
Når alle føl i klassen har været igennem, kommer hele klassen ind i katalogrækkefølge til 
oprangering, ved store hold kan disse dog blive delt. Hold dig orienteret på dagen.  
På hvert følskue udpeges DAGENS HOPPEFØL og DAGENS HINGSTEFØL. 
Der gives en kort, mundtlig karakteristik af hvert enkelt føl, og der udtages evt. føl til 
følfinalen ved Eliteskuet.  
Ca. en halv time efter bedømmelserne er afsluttet kan der hentes bedømmelsesskemaer i 
sekretariatet. De føl der evt. bliver udtaget til Eliteskuet vil ikke få udleveret 
bedømmelseskemaer før efter deltagelsen i Eliteskuets følfinale. 
 
Fremvisningsprocedure af 2-års hopper: hopperne skridter ind én ad gangen. Der 
stilles op foran dommerne, når disse giver besked traves der 2 omgange. Når alle hopper i 
klassen har været igennem, kommer alle hopper ind i katalogrækkefølge til oprangering. 
Skridt bedømmes under oprangering. 
Der gives en kort, mundtlig karakteristik af hvert enkelt hoppe, og der udtages evt. hopper 
til 2 års finalen ved Eliteskuet.   
 
Ca. en halv time efter bedømmelserne er afsluttet kan der hentes bedømmelsesskemaer i 
sekretariatet. De 2 års hopper der evt. bliver udtaget til Eliteskuet vil ikke få udleveret 
bedømmelseskemaer før efter deltagelsen i Eliteskuets 2 års finale. 
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AVLSPLAN 2013 
 
 BEDØMMELSE AF FØL OG 2 ÅRS HOPPER (Der henvises til punkt 7 i avlsplan 2013) 
 
Karaktersystemet ved følskuerne.  
Helhedskarakteren afgør om føllet opnår 1. præmie eller 2 præmie. 1. præmieføl skal 
opnå en helhedskarakter på minimum 7. Helhedskarakter under 7 medfører 2. præmie. 
Der gives karakter for type, rammer, fundament, skridt, trav, galop samt helhed. 
Helhedskarakteren kan ikke være højere eller lavere end de øvrige karakterer. 
Der udpeges dagens hoppeføl og dagens hingsteføl ved hvert følskue. 
Dommerne udtager føl til deltagelse i følfinalen ved Eliteskuet. Ved Eliteskuet udnævnes 

årets hoppeføl og årets hingsteføl. For føl udtaget til Eliteskuet udleveres bedømmelser 
først efter afvikling af følfinalen. Ligeledes kan der også udtages 2-års hopper til deltagelse 
ved Eliteskuet, disse vil også først få udleveret bedømmelsen efter 2-års finalen, hvor 
årets 2-års hoppe vil blive udnævnt. 

 


