PRIMERING Falabella Stamboek Europa
Jeugdpremies*
Het FSE kan jaarlijks één keer per individueel paardje de volgende jeugdpremies
toekennen!
Veulens *
Veulenpremie, oranje lint, 2 pnt
Jeugd*
1 jarigen : enterpremie, oranje lint , 4 pnt
2 jarigen: twenterpremie, oranje lint, 6 pnt
Geen premie, blauw lint, 0 pnt

Het FSE kan jaarlijks één keer per individueel paardje van 3 jaar en ouder, welke
staan of worden ingeschreven in het merrie -, hengsten - of ruinenboek de
volgende stamboekpremies toekennen!
10 goud: oranje lint – 80 punten of meer
6 zilver : rood lint - 79,75 tot 70 punten
2 brons: wit lint

- 69,75 tot 60 punten

Geen : blauw lint - 59,75 tot 50 punten
Lager dan 50 geen inschrijving

Predikaten*

Ster merrie- hengst of ruin*
Daarvoor is nodig: 3 jeugdpremies, veulen, enter, twenter en inschrijving met GOUD
in de voor haar of hem geldende boeken. * je dient aan 2 jeugdpremie te voldoen
om in aanmerking te komen.
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Kroon merries*
Het kroon predikaat kan aan merries en hengsten worden toegekend, op
voorwaarde dat van de betreffende merrie minimal 2 levende veulens zijn
geregistreerd en van een hengst minimaal 10 geregistreerde veulens en dat de
merrie als ook een hengst zelf bij premiekeuringen de volgende waarderingen
hebben behaald:
3 maal een gouden premie of
2 maal goud en 2 maal zilver of
1 maal goud en 4 maal zilver.
Preferentschap voor merries en hengsten*

1.Door de afstammeling van een merrie moeten minimaal aantal punten van 50
worden behaald. Alleen het puntenaantal voor de hoogst behaalde primering of
predicaat zal worden berekend.
2.Door de afstammelingen van een hengst moeten minimaal 100 punten worden
behaald.
Veulenpremie

2 punten

Enterpremie

4 punten

Twenterpremie 6 punten
Bronzenpremie 8 punten
Zilverenpremie 10 punten
Goudenpremie 12 punten
Sterpredikaat

15 punten

Kroonpredikaat 20 punten

*Deze premies kunnen uitsluitend aan de paardjes worden toegekend, die in en na
2011 zijn geboren.
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