Premiering!
Varje år visar vi våra föl, valacker, ston och hingstar på bästa möjliga sätt för domare
från FPZV. På premieringsdagen kanske vi inser att vi inte förberett oss och våra
hästar så bra som vi borde och tänker att nästa år ska vi göra det bättre!
Här presenterar FPZV vad vi bör tänka på inför premiering och hur premieringen
går till.
1.

Hästen ska visas i en markerad triangel, där varje sida är minst 10 meter lång.
Hörnen på visningsområdet kan gärna begränsas med bommar el. dyl.

2.

Den första delen av bedömningen är att visa hästen stående framför domarna.
Handlern ska stå framför hästen och ställa upp den på ett sådant sätt att
domarna tydligt kan se alla fyra benen samtidigt när de tittar på hästen från
sidan. Den här delen är mycket viktig att träna på, eftersom det ibland kan ta
lite tid för domarna att göra sin bedömning och hästen måste vara tålmodig och
stå stilla. Detta är särskilt viktigt med föl, eftersom det är mycket svårt att göra
en korrekt bedömning om fölet går omkring hela tiden.

3.

Äldre hästar ska visas i träns (gärna svart) och föl ska ledas i grimma och
grimskaft. Handlers ska vara klädda i vita byxor och vit tröja/skjorta. Föl får
inte bindas fast vid mamman – det krävs en handler till varje häst.

4.

När domarna är klara med exteriörbedömningen ska hästen visas i skritt runt
triangeln, så domarna kan se skritten bakifrån, från sidan och framifrån. Det är
mycket viktigt att hästen skrittar taktmässigt och regelbundet. Skritten är den
gångart som bedöms högst!

5.

Sedan ska hästen visas i trav. Domarna vill gärna se de höga knälyft som är
karaktäristiska för frieser. Det är viktigt att hästen travar taktmässigt och
regelbundet även runt hörnen på triangeln. Föl som visas med mamman måste
vara synligt för domarna hela tiden så de kan göra sin bedömning. En
medhjälpare kan mana på hästen med en långpisk om det behövs.
Det är mycket viktigt att låta en duktig ”handler/runner” med bra kondition och
erfarenhet visa hästen i skritt och trav!

6.

Till slut är det dags att låta hästen visa sig fritt. Det här är ett mycket bra tillfälle
att låta hästen visa hur kraftfullt och elegant den kan röra sig! Tänk på att hela
tiden vara med och hjälpa hästen att hålla sig i rörelse och se till att den visar
upp sina allra bästa och mest naturliga gångarter. Det bästa sättet att göra det
är att ha två personer stående i varsin ände av banan med långpisk och
uppmuntra hästen att oavbrutet forsätta trava och galoppera runt hela banan,
så att domarna kan göra sin bedömning på ett bra sätt.

7.

När sista hästen i klassen har visats ska alla hästarna i klassen komma tillbaka
in på banan och ställa upp sig i en rad. Domarna presenterar och förklarar
poängen på varje häst och rosetter delas ut.

8.

Efter alla visningarna ska ston och hingstar mätas och fölen chipmärkas.

Lycka till!

Så här bedöms din häst på premieringen
Bedömning av hästen baseras på poäng för typ, exteriör och gångarter med hänsyn
till korrekthet och schwung.
Hästen bedöms med 40% på exteriör och 60% på gångarter.
Kriterier
Exteriör = 40%
Rastypiskhet och hingst/sto-karaktär
Kvalitet och korrekthet i kroppsbyggnad
Allmänt intryck
Gångarter = 60%
Skritt (koefficient 1.2)
Trav (koefficient 1.0)
Galopp (koefficient 0.8)
Enligt följande poängskala:
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Enastående
Mycket bra
Bra
Ganska bra
Nöjaktig
Godkänd
Otillräcklig
Ganska dålig
Dålig
Mycket dålig
Ej utförd/ej bedömd

FPZV-registrerade hästar erhåller följande utmärkelser efter premiering:
8,0 –
7,0 – 7,9
6,0 – 6,9
– 5,9

1:a premie (Ster/Model)
2:a premie (Ster)
3:e premie
ingen premie

För att ditt sto ska få utmärkelsen Model måste poängen vara lägst 8,0 på exteriör,
lägst 8,0 på gångarter och lägst 8,0 totalt. Hon ska vara stamboksförd, mäta lägst
158 cm i mankhöjd och vara minst 5 år gammal. Hon måste också ha blivit dräktig
två gånger under tre betäckningssäsonger, samt genomföra godkänt rid-/körprov.
För att ditt sto ska få utmärkelsen Ster måste poängen vara lägst 6,0 på exteriör,
lägst 7,0 på gångarter och lägst 7,0 totalt. Hon ska vara stamboksförd, mäta lägst
155 cm i mankhöjd och genomföra godkänt rid-/körprov.
För stamboksföring krävs minst 3 generationer renrasig frieser, med godkända
hingstar. Lägsta poäng 5,5 på exteriör och gångarter, ingen delpoäng under 4,0 och
mäta lägst 150 cm i mankhöjd.
Hingstar och valacker får utmärkelsen Ster med lägst 6,0 på exteriör, 7,0 på
gångarter och 7,0 totalt. Hästen ska mäta lägst 155 cm vid tre års ålder Inget krav på
rid-/körprov.
Information till rid-/körprov
Om ditt sto har fått 7,0 eller högre på premiering har hon chans att bli Ster/Model
efter godkänt rid- och/eller körprov. Stoet kommer att ridas/köras två gånger under
testet: dels av den person som tränar/äger stoet, dels av en testryttare/testkusk som
är en person från FPZV.
Alla ston som fått 7,0 eller högre vid premiering för max. två år sedan får göra provet.
Om ditt sto inte är tillräckligt tränat för uppgiften samma år hon fått bedömningen
”Ster-/Modelkvalitet” har du två år på dig att genomföra provet och få utnämningen.
Så här bedöms ditt sto på provet:
a) grundgångarter skritt, trav och galopp (20% eller 40%)
b) ridbarhet (25% eller 50%)
c) ridbarhet och lösgjordhet under ryttare med testryttare från FPZV
(5% eller 10%)
och/eller
a) grundgångarter skritt, trav framför vagn (20% eller 40%)
b) körbarhet (25% eller 50%)
c) körbarhet med testkusk från FPZV (5% eller 10%)
Vid endast rid- eller körprov är minimipoängen för Ster 7,0 och för Model 7,5.
Vid både rid- och körprov är minimipoängen för Ster 6,5 och för Model 7,0.
Totalsumman är slutpoängen: Alla grundgångarter poängsätts; de tre delpoängen
räknas samman och delas med tre och summan är poängen för grundgångarter.
Poäng avrundas till ,5.

Information om ”Körung” för hingstar
Om du har en hingst som du vill få bedömd och prövad för ett eventuellt
godkännande som avelshingst gäller följande:
Hingsten måste få lägst totalt 7,5 poäng (ingen delpoäng lägre än 6,0) på premiering.
Hingstpremiering går över två dagar och hingsten ska visas tre gånger. Första
gången på hårt underlag, skritt och trav på rakt spår. Andra och tredje gången på
samma sätt som beskrivet ovan.
Efter genomförd premiering med lägst 7,5 har hingsten två år på sig att genomföra
bruksprovet. Detta prov är på 50 dagar och hålls i Tyskland och i USA. Hingsten
måste vara vältränad och förberedd för proven inom körning, dressyr och hoppning.
Hingsten poängsätts under 50-dagarsperioden av träningsledaren på följande
bedömningsgrupper:
−
−
−
−
−
−
−
−

Karaktär
Temperament
Utvecklingsbarhet
Arbetsvilja
Ridbarhet
Körbarhet
Terränghoppning
Grundgångarter: Skritt, Trav, Galopp

Testryttare/Testkusk
Tidigast en vecka in i provperioden ska hingsten testas av en testryttare och en
testkusk utsedda av FPZV. Hingsten poängsätts av testryttaren och testkusken i
ridbarhet resp. körbarhet samt grundgångarter.
Slutprov
Dessa utförs de två sista dagarna i testperioden och poängsätts av dressyr- och
kördomare enligt följande:
Dressyr
Grundgångarter - Skritt, trav och galopp
Ridbarhet
Hoppning
Terränghoppning på en bana ca. 1000- 1500 m med 6- 8 terränghinder,
varav 1 vattenhinder eller ridning genom vatten, inget hinder över 80 cm.
Körning
Uppförande, arbetsvilja och nervstyrka i dragprov.
Grundgångarter – Skritt och trav
Körbarhet
Bruksprovet blir godkänt med en slutpoäng på lägst 7,0 (ingen delpoäng lägre än 5,0)

