
 



Klasser 
 

Klasse 1: 1 års hopper - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter  
Klasse 2: 1 års hingste - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter  
Klasse 3: 2 års hopper (sektion 3) - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter  
Klasse 4: 2 års hingste (sektion 4) - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter  
Klasse 5: 3 års hopper (sektion 5) - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter  
Klasse 6: 3 års hingste (sektion 6) - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter  
Klasse 7: 4 års hopper (sektion 7) - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter+ valgfri rideprøve  
Klasse 8: 4 års hingste (sektion 8) - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter+ obligatorisk rideprøve  
Klasse 9: 5 og 6 års hopper (sektion 9) - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter+ valgfri rideprøve  
Klasse 10: 5 og 6 års hingste (sektion 10) - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter+ obligatorisk rideprøve 
Klasse 11: 7 års og ældre hopper (sektion 11) - Fremvisning for hånd i alle 3 gangarter+ valgfri rideprøve  
Klasse 12: 7 års og ældre hingste (sektion 12) +obligatorisk rideprøve  
Klasse 13: Cobra med 3 hopper (sektion 13)  
Klasse 14: Cobra med 5 hopper (sektion 14)  
Klasse 15: 4 års og ældre vallakker (sektion 15) +obligatorisk rideprøve  
Klasse 16: Dressur, procentklasse fra LD - LB (klasse angives ved tilmelding. Rides om Lørdagen)  
Klasse 17: Dressur, procentklasse fra LA – GP (klasse angives ved tilmelding. Rides om lørdagen)  
 
 
Opstilling i DAMOCHA kræver A-medlemskab i foreningen, eller lignende forening under ANCCE.  
Dressurklasser kan dog startes af både A og B-medlemmer  
 
5 års eller ældre heste skal være avlsgodkendte. 4 års skal være avlsgodkendte inden fremstilling til SICAB 
hvis den kvalificeres hertil (Gælder ikke vallakker).  
 
Hopper kan frivilligt deltage i rideprøve.  
Point tæller ikke med i hoppens pointsum, men de deltager i konkurrencen om Campeón De Funcionalidad 
og Subcampeón de funcionalidad. 
 

 
Championtitler: 
 

1. Campeones Jóvenes De Mejores Movimientos del Concurso + Subcampeón (klasse 3,4,5,6) 
2. Campeones Adultos De Mejores Movimientos del Concurso (klasse 7,9,11) 
3. Campeones Adultos De Mejores Movimientos del Concurso (klasse 8,10,12) 
4. Campeones Adultos Del Concurso + Subcampeón (klasse 7,9,11) 
5. Campeones Adultos Del Concurso + Subcampeón (klasse 8,10,12) 
6. Campeones Jóvenes Del Concurso + Subcampeón (klasse3,5) 
7. Campeones Jóvenes Del Concurso + Subcampeón (klasse 4,6) 
8. Campeón De Funcionalidad og Subcampeón (klasse 7,8,9,10,11,12) 

 

 
 
 



Foreningens egne præmier:  
 

1. Bedste 1 Års PRE 
2. Bedste Danskopdrættede P.R.E 
3. Bedste Vallak 
4. Bedste Mønstrer 

 
 

Øvrige: 
 

 Ryttermiddag 
 Fagligt foredrag 
 Fremvisning af salgsheste  
 Præsentation af avlshingste 

 
 
 
Priser og tilmelding 
 
Pris er for hele weekenden.  
For denne pris kan du frit vælge hvad og hvor meget du vil deltage i og boks er inkluderet.  
 
DAMOCHA dressurklasser (max 2 klasser om lørdag), fremvisning af salgshest/avlshingst: 
 

 750,-. hvis tilmeldt inden 11 marts 2022 
 1000,-. hvis tilmeldt efter den 12 marts 2022 

 
 
Boks til heste der ikke deltager i DAMOCHA (I tilfælde af for få bokse) prioriteres i følgende rækkefølge:  
 

1. Heste tilmeldt DAMOCHA  
2. Rideklasser  
3. Avlshingste/Salg heste – Selskabsheste 

 
Pris pr. boks 400,-. 
 
 
Dressurklasser: 
50,-. pr. Klasse (75,- hvis ikke du her en boks) 
 
Fremvisning af salgshest eller avlshingst: 
50,-. pr. Klasse (75,- hvis ikke du her en boks) 
 
Ryttermiddag: 
130,- 
 
Sidste tilmelding 10. juli 2022 



Eftertilmelding dobbelt gebyr 11. juli – 9. august 2022 
Tilmeldingen er bindende og man kan IKKE få sine penge tilbage.  
Man kan skifte en hest ud efter man har tilmeldt den, ind til den 9. august 2022 kl.12  
 
 
Tilmelding til: kasserer@pre-horse.dk 
Reg: 2510 
Konto: 3497431416 
MobilePay: 65462 
 
 
Ved tilmelding angives: 

 Hesten fulde navn og pasnummer. 
 Ejers Navn 
 Fremvisers navn, hvis en anden end ejer fremvisers  
 Hvilke klasser hesten ska deltage i og for hopper og der skal deltages i rideprøve 
 Hvilke programmer men vil ride i dressur vis dette ønske. 

 
Man kan finde TILMELDINGSBLANKET på hjemmesiden www.pre-horse.dk  
 
Bokse tildeles med førsteprioritet til deltagende i DAMOCHA 
 

 

Praktisk information 

 
Det anbefales at man sætter sig godt ind i reglementet som kan findes her: 
https://www.ancce.es/_docs/documentos/2022/MORFOLOGICO/reglamento_concursos22_ing.pdf 
 
Rideprøven kan findes på s. 46-48 
 
Man kan se eksempler på både mønstring og rideprøver på www.concursosancce.com  

1. Her går du ind under Morflógicos  
2. Der efter Buscar Conurso skriv i feltet Conurso ”Sicab” og i felter Año ”2021” der efter Buscar 
3. Tryk på billedet 
4. Der efter kan du vælge den station/klasse du har hest i.  

 
Ved siden af heste nummer er der et kamera, tryk på denne og du vil se en film at hesten blive mønstret og 
der er også en film hvis den har gået rideprøve.  
For at køre op og ned i de film der er af hestene brug piletasterne.  
  
 
DYRLÆGE: 
Alle heste synes ved dyrlæge før konkurrencens opstart. Indsyn er mellem kl. 16 og 20 fredag. 
 
FOTOGRAFERING: 



Der skal tages et foto at heste inden fredag eller lørdag som sendes til ANCCE, vi vil give oplysning om dette 
i programmet. 
 
 
MØNSTRING: 
Heste fremvises i showgrime eller kapsun. For hopper før 4 år kan anvendes lædergrime. 
Pisk op til 180cm i alt er tilladt. 
Hopper der ikke er klippede på traditionel spansk vis fremvises med løs man og u-flettet hale.  
 
 
Tøj: 
- Traje corto som traditionel spansk påklædning. 
- Normalt mønstringstøj, som er hvide eller lyse bukser, en hvid skjorte og evt. en sort/mørk trøje. Neutrale 
sko. 
- Stævnebeklædning som ved engelsk dressur. 
- Bemærk det er ikke tilladt at bære logoer eller stutterinavne 
 
 
Alla heste i klassen vises i skridt på firkantet spor foran dommeren.  
Venstre volte rundt. Herefter stilles alle hestene op i enden af bane og hver enkelt hest mønstres efter tur 
på følgende måde: 
 

1. Hesten fremvises i longe på 6-9 m 
2. Hesten vises først i skridt ned af midterlinje. 
3. Derefter vises galop i enden af banen i en volte på ca. 20m. Det er Valgfrit om der er venstre eller 

højre volte. Hesten skal galopere 4-6 runder eller til dommeren siger stop. 
4. Derefter vises hesten i trav op af hele langsiden, der vendes ved kortsiden og vises trav til ca midt 

på banen hvor der vendes og hesten stilles an. 
5. Der stilles an med strakt hals og parallelle ben foran dommeren. 

 
OBS kun en person på banen under mønstring (Undtaget ved Cobra hvor en ekstra kan medbringes- se 
reglerne for mere om Cobra fremvisning) 
 
 
RIDEPRØVE: 

 Hestene er flettet op. 
 Der rides med vaquerasadel eller engelsk sadel 
 Trensebid, kandar eller vaquerabid er tilladt for 5 års og ældre.  
 For 4 års rides med Trensebid, eller vaquerabid. 
 Sporer er tilladt.  
 Pisk op til 120 cm tilladt for 4 års heste. 

 
OBS - Rytterens udstyr skal matche hestens, så rides der i spansk sadel skal man have spansk påklædning 
på, hvis der rides vaquerasadel skal man have det der passer her til og i engelsk påklædning ved engelsk 
sadel. 
 
 
 
DRESSUR: 



Klasserne afvikles som procentklasser og der rides efter DRF reglement og programmer.  
 
 
FREMISNING AF SALGSHESTE OG AVLSHINGTSE: 
5 minutter pr. hest.  
 
Valgfri fremvisning dog ikke løs (undtaget føl ved af hopper) 
 
OBS – ønsker der speak/info imens hesten fremvises SKAL dette medsendes sammen med tilmeldingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


