Bränninge Cup 2017 - Amatörutställning
Utställningsansvarig		

Bränninge Arabstuteri

Typ				ECAHO D-utställning, Amatörutställning
Plats				Bränninge Gård, Södertälje
					
Tag avfart 142 från E4, kör genom Pershagen, och sedan till
					
vänster vid skylt ”Bränninge Gård, Naturreservat”.
					
Datum			

Lördagen 3 juni, 2017

Domare			Benny Freme
					Charlotte Lewenhaupt
DC-kommitté			Madeleine Haag
					Jourhavande veterinär
Utställningskommitté		
					
					

Sarah Holm Utställningsansvarig Tel 0709-540442
Niclas Holm Tel 070-6953412
Madeleine Haag Tel 070-3201190

Musikansvarig och speaker

Carolinne Pernilla Melody Lidén

Fotograf 			Jenna Vainionpää
Bedömningssystem		
Utställningen bedöms enligt 10-poängsskalan, utan koefficienter.
					
Varje klass bedöms av två domare oberoende av varandra utan
					
tillgång till katalog och efter följande kriterier: Arabtyp – Huvud & Hals -					
Överlinje & Kropp – Ben –Rörelser. Poängen adderas och divideras med
					antalet domare.
Anmälan			
					
					
					
					
					
					

Utställningen är öppen för svenskfödda Arabiska fullblodshästar
registrerade i Svenska Arabhästregistret (ARAB) vid anmälningstidens
utgång, samt för importerade/leasade Arabiska fullblodshästar registrerade i Svenska Arabhästregistret (ARAB) per den 1 maj 2017. Klass 15 och
16 är dessutom öppna för partbreds med minst 25% arab, registrerade i
godkänd svensk stambok per den 1 maj 2017. Anmäld häst skall vara
oplacerad på C-utställning (eller högre nivå) under de senaste tre åren.

Handler			

Utställningen är endast öppen för amatörhandlers.

Anmälda hästar			

28 hästar är anmälda inklusive fölklasser
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Preliminärt tidsprogram
Alla tider är cirkatider och kan komma att ändras. Det åligger utställaren att ta reda på slutliga tider.
Lördag 3 juni

kl. 10.00		

Utställningsclinic med Madeleine och Alexandra Haag

				

kl. 13.00		

Klass 15 och 16

				

därefter		

Klass 13 och 14

						Valackchampionat
				

därefter		

Klass 1, 2 och 3

				därefter		Ungstochampionat
				därefter		Fölbedömning Stoföl
				därefter		Paus
				därefter		Fölbedömning Hingstföl
				

därefter		

Klass 7 och 9

						Stochampionat
				

därefter		

Klass 10 och 12

						Hingstchampionat
				därefter		Utställningens högsta poäng
						Avtackning domare med flera
						Best in Show
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