
 

 

Lørdag d. 6. august 2022 
Professionel clinic for miniatureheste  
v/ Karen Hamilton-Smith  
 
Champions Cup (JP Miniatures og Highlight Miniatures) inviterer 
til clinic ved professionel træner Karen Hamilton-Smith fra 
England. 
 
Karen har igennem mange år trænet og klargjort heste til store 
internationale konkurrencer, ligesom hun har dømt mange 
shows i Europa. Karen er i dag certificeret AMHA-dommer i 
Europa. 
 
Dagen kommer til at foregå ”hands-on” og der vil ikke være 
undervisning i et teorilokale. Vi opholder os i stalden eller på 
udendørs ridebane, så sørg for at medbringe praktisk tøj. Man 
skal ikke medbringe sin egen hest til lørdagens clinic, men det er 
muligt at medbringe hest om søndagen (se næste side). 
 
Tid: lørdag d. 6. august kl. 10.00 
Sted: Highlight Miniatures, Hesselbjergvej 61, 8300 Odder 
 
Pris: 400 kr. pr. person 
 
Program (der tages forbehold for få ændringer):  
Kl. 10.00 Velkomst v/ JP Miniatures og Highlight Miniatures  
Kl. 10.05 Karen præsenterer sig selv  
Kl. 10.15 Clinic del I: vælg den rette halterhest  

• Hestens anatomi 
• Krop – ben – hoved/hals  
• Hvad adskiller en god halterhest fra en dårlig? 
• Hvad kan jeg bruge min hest til, hvis den ikke er en halterhest? 

Kl. 11.30 Clinic del II: klargøring 
• Trænings-tips 
• Show-klip 
• Show-grooming 
• Valg af show-grime 

Kl. 13.00 Pause (medbring selv frokost) 
Kl. 14.00 Clinic del III: show-regler 

• Hvad må jeg/hvad må jeg ikke? 
• Korrekt etikette – påklædning, fremtoning mv. 
• Reglerne for en halter-klasse 

Kl. 15.00 Clinic del IV: show 
• Hvad kigger dommeren efter? 

 



 

 

• Hvordan holder jeg hestens fokus? 
• Hvordan adskiller jeg mig fra mine konkurrenter? 

Kl. 17.00 Tak for i dag 
 
Der kan ikke købes mad og drikke på pladsen, og alle bedes selv medbringe egen madpakke. 
 
Champions Cup sørger for kaffe og kage til alle deltagere. 
 
 
 
Søndag d. 7. august 2022 
Mini-show 
v/ Karen Hamilton-Smith  
 
Søndag er der mulighed for at medbringe sin egen hest og afprøve læring fra lørdagens clinic. Det 
er også tilladt at tilmelde sig, selvom man ikke har deltaget til lørdagens clinic. 
 
Man må deltage i så mange klasser, som man har lyst til ved betaling af startgebyr pr. hest. 
Der er derfor ikke krav om særskilt klasse-tilmelding, og der laves ikke et katalog for dagen.  
Man stiller blot til start ved de klasser, som man ønsker at deltage i. 
 
Karen placerer alle heste i holdet, og begrunder sin placering, så alle kan lære noget. 
1., 2. og 3. pladsen modtager en roset. 
Karen Hamilton-Smith sponsorerer desuden et æresbånd til BEDSTE HEST og BEDSTE HANDLER. 
 
Tid: søndag d. 7. august kl. 10.00 
Sted: Highlight Miniatures, Hesselbjergvej 61, 8300 Odder 
 
Pris: 300 kr. pr. hest (eller 200 kr. pr. person der deltager uden hest) 
 
Klasseliste: 

1. Halter klasse: hoppeføl 
2. Halter klasse: hingsteføl 
3. Halter klasse: 1 års hopper 
4. Halter klasse: 1 års hingste  
5. Køreklasse: classic pleasure driving 
6. Køreklasse: country pleasure driving 
7. Halter klasse: 2 års hopper 
8. Halter klasse: 2 års hingste 
9. Performance klasse: hunter 
10. Performance klasse: jumper  
11. Halter klasse: junior vallakker  
12. Halter klasse: senior vallakker  
13. Performance klasse: multi color 
14. Performance klasse: solid color  



 

 

15. Køreklasse: single pleasure driving  
16. Køreklasse: roadster 
17. Halter klasse: senior hopper 
18. Halter klasse: senior hingste 
19. Performance klasse: halter obstacle 

BEST HORSE – bånd skænket af Karen Hamilton-Smith 
BEST HANDLER – band skænket af Karen Hamilton-Smith 

 
Frokostpause afholdes ca. kl. 13.00. Vi sørger for at annoncere, hvornår pausen præcis afholdes på 
dagen. Der kan ikke købes mad og drikke på pladsen, og alle bedes selv medbringe egen 
madpakke.  
  
Tilmelding: 
Tilmelding er gyldig ved indbetaling af startgebyr. Det er ikke nødvendigt at udfylde en særskilt 
tilmeldingsblanket. 
 
Lørdag: 400 kr. pr. person  
Søndag: 300 kr. pr. hest (eller 200 kr. pr. person uden hest) 
 
Betaling skal ske til: 
Mobilepay: 25 15 02 11 
 
Angiv tekst ved overførslen, f.eks.: ”Jill P 1 person lørdag + 1 hest søndag” 
 
Tilmelding skal ske senest søndag d. 24. juli 2022. 
 
Kontakt: 
Alle henvendelser bedes rettes til championscup2020@gmail.com 
Vi bestræber os på at besvare mails så hurtigt som muligt. 
Vi besvarer som udgangspunkt ikke henvendelser modtaget via Facebook eller Messenger. 
 
 
 

                        
 
          www.highlightminiatures.com   www.jpminiatures.dk  


