ArdennerNytt
Stina Olastuen
flätade Justers
svans så här
fint ! Med
Schackrutor
och allt.
Foto Pernilla
Hägg.

Premiär för

De tio deltagarna i Showmanship 2015. Alla
i ett bländande
skick. Foto Sally
Danielsson.

Showmanship
Med inspiration från Koutställningar har Ardennerföreningen
infört Showmanship för Ardenner. Syftet är att sprida kunskap
om att fläta, visa upp och att hålla en Ardennerhäst i utställningsskick. Men även att föra kulturarvet vidare.
Därför riktar sig detta främst till ungdomar.
Men även vuxna (över 30 år) är välkomna
att delta. Showmanship är upplagt som
en tävling då deltagarna under en viss tid
skall fläta och göra iordning hästen, som får
delta oavsett ålder. Man kan visa sin egen

Elisa Svensson 14 år fick låna Adam Carlsson
Levins treårssto Adele till Showmanship. Det
gjorde Elisa med den äran ! Visar också på Ardennerhästens goda lynne. Foto Pernilla Hägg
g20

eller låna någon annans. Därefter visar
man vid hand som vid en vanlig premiering
eller utställning. Observera att detta är ingen exteriörbedömning. Under tiden följer
två domare deltagarna och sätter därefter
betyg och skriver ett utlåtande till varje
deltagare om råd och tips på vad man var
bra på och vad man kan förbättra. En segrare utses i varje åldersgrupp och resten av
deltagarna blir likaplacerade.

Showmanshiprosett
Varje deltagare får en särskilt framtagen
Showmanshiprosett och hederspris. Segrarna får 2015 representera Ardennerföreningen under Elmia Lantbruk då det är tänkt
att visa upp Showmanship.
Tio mycket väl förberedda och entusiastiska deltagare hade anmält sig till tävlingen.
Arne Nord och Torbjörn Gunnarsson ställde
upp som domare. Båda mycket skickliga och

Torbjörn Gunnarsson och Arne Nord
dömde Showmanship. Undertecknad förde
protokoll,har arrangerat och utarbetat Råd
och Anvisningar tillsammans med Ungdomssektionen. Foto Pernilla Hägg.

Erika Danielsson 15år flätade och visade upp
fölet Ruth så bra att hon vann. Foto Sally
Danielsson.

ArdennerNytt

Deltagare
erfarna med allt som gäller ardenner. Klockan 8.00 söndag morgon startade alla deltagarna att fläta. Hästarna stod uppbundna
bredvid varandra längs en av stallängorna.
Varje deltagare fick ha en medhjälpare.
Mer och mer publik anslöt och en gemytlig
stämning rådde när man beskådade dessa
ungdomars skicklighet. Därefter ställde
ekipagen upp på led och gick upp till visningsbanan där visning vid hand ägde rum.
Segrarna kunde koras
Till slut kunde segrarna koras. I klass 1 vann
Erika Danielsson med fölet Ruth. I klass 2
segrade Jenny Bjellqvist med treårsstoet
Mejram. I klass 3 var det bara en deltagare
och det var Petra Permby Nilsson med sin
valack Johannes som också deltog flitigt i
uppvisningarna under Riksutställningen.
Man får konstatera att Showmanship blev
en lyckad tillställning och att Ardennerföreningen kan känna sig nöjd med att ha så
duktiga ungdomar i föreningen. Förfrågnin-

gar om nästa år gjordes redan samma dag.
Så Showmanship har säkerligen kommit för
att stanna!
Barbro Andersson

Klass 1 (upp till 18 år)
Ellen Sandin/Docka
Hanna Johansson/Brunte
Stina Olastuen/Juster
Erika Danielsson/Ruth
Elisa Svensson/Adele
Klass 2 (18-30 år)
Lina Svensson/Ramona
Caroline Pellrud/Amanda Ofelia
Sofie Skylvik/Pira
Jenny Bjellqvist/Mejram
Klass 3 (över 30 år)
Petra Permby Nilsson/Johannes

Bedömningspunkter:

Jenny Bjellqvist och Mejram segrade i klass 2
och tilldelades de särskilt framtagna Showmanshiprosetterna. Foto Jan Karlsson.

Skicket på hästen
Flätningen
Utrustning
Visning vid hand
Helhetsintryck

Råd och Anvisningar för Showmanship
finns på www. ardennerforeningen.nu

Många följde intresserat flätningsmomentet under söndagsmorgonen. Foto Sally Danielsson.
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