Registreringsture i Danmark 2019:
- Hvis dit føl er ældre end 3 måneder skal det være håndteret, samt bære grime.
- Bedømmelse og karaktergivning af føllene er kun muligt ved de officielle følskuer.
Ikke ved registrering hjemme.
- Hvis du ønsker at komme med dit føl til et af vores officielle præmieringsskuer, følg
da med på vores hjemmeside www.oldenburger-pferde.com, hvor vi i starten af april
offentliggør sted og dato.
- Hvis du foretrækker at få dit føl registreret hjemme hos dig selv, kontakt os da
hurtigst muligt, så vi kan få planlagt turen og få dit føl med på listen.
- Tilmeld dig venligst registreringsturen, også selvom dit føl endnu ikke er født ved
sidste frist for tilmelding.
- Er din hoppe og dit føl ikke opstaldet på din hjemmeadresse, skal du sende os
adressen hvorpå de er opstaldet. Dette er meget vigtig i forhold til tidsplan og
planlægning af turen.
- Er din hoppe endnu ikke registreret som avlshoppe i vores forbund, kan dette også
let gøres i forbindelse med bedømmelse og registrering af føllet. Hoppen skal
fremvises for hånd i skridt og trav.

Hoppeafprøvning i Danmark 2019:
- Vi tilbyder i år også hoppeafprøvning i Danmark, dette foregår hos HP Horses i
Hillerød den 4. juni.
- Hoppeafprøvningen er en test for de unge hopper, som giver vigtig information
omkring hoppernes evner, kvalitet og talent som enten dressur- eller springheste. Alle
hopper afprøves og vises i løsspringning, under egen rytter samt testrytter.
- 3- og 4 årshopper som er berettiget til optagelse i hovedstambogen (S1), og som har
aflagt en tilfredsstillende hoppeafprøvning, er aspiranter til præmiering og
udnævnelse med Oldenburger Hauptprämie eller Verbandsprämie.
Fra og med 2016 er dette også gældende for hopper som ikke er Oldenburgerregistreret.
- Kontakt os venligst hvis du har en hoppe, som du er interesseret i at tilmelde testen.
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