Invitation til deltagelse i Show til Roskilde Dyrskue.
Har du lyst til at være en del af et showhold til Roskilde Dyrskuet 2019?

Der er lavet en showkoordinatorgruppe bestående af Lene Skov, der blev valgt som
showkoordinator af de Sjællandske medlemmer i Avlforeningen for Sheltlandsponyer samt af
showkoordinatorerne Maria Hauge Hansen samt Lene og Alberthe Andersen fra Sjællands
Shetlænder Køre og Rideforening (SSKR).
Vi er i de to foreninger blevet enige om, at slå os sammen om at lave et showindslag til Roskilde
Dyrskuet 2019.
Vi har til dette show valgt at have fokus på små rideekvipager og gerne mange af dem.
Vi har brug for dig, hvis du kan ride shetlandspony og er i passende størrelse til din shetlandspony.
Krav for deltagelse er følgende:
- Du skal kunne ride selvstændigt på din pony i minimum skridt og trav (ingen trækker).
- Du skal kunne huske et program på ca 6 minutter
- Du skal være villig til at deltage i alle fællestræninger med pony (der er mødepligt). Forvent
ca. 10 træningsgange.
- Alle ponyer skal have rødt pas
- Ejer af ponyen eller rytter skal være medlem af enten Avlsforeningen af Shetlandsponyer i
Danmark, eller Sjællands Shetlænder Køre og Rideforening.
- Af sikkerhedsmæssige hensyn kan hingste ikke deltage.
Der vil være udgifter i forbindelse med deltagelse i showet. Man skal selv betale for boks til
dyrskuet. Prisen var 350 kr. for alle dage i 2018 (der tages forbehold for prisstigning i 2019). Der vil
også skulle forventes udgifter til tøj til showet.

Der vil komme betaling for leje af ridehus, hvor vi skal træne. Prisen kendes ikke endnu, men vi
sørger for at gøre det så billigt som muligt.

Den første træning bliver
Søndag den 20. januar 2019 kl 10.00
På Team Cabe i Ringsted
Ejlstrupvej 121
4100 Ringsted

Hvis dette lyder som en oplevelse du gerne vil deltage i, så tilmeld dig på mail
senest den 4/1-2019 til enten
Lene Skov : naeldevad@gmail.com , tlf. 26 71 63 83
Lene Andersen: lene.andersen@outlook.dk, tlf. 60 91 17 87
Maria Hauge Hansen: mariahaugeh@gmail.com, tlf. 61 66 80 94

Vi har brug for følgende oplysninger ved tilmelding.
Rytter navn og alder:
Pony navn og stambogsnr.:
Navn og tlf til rytters forældre:
Hvilken af de 2 foreninger I er medlem af:

Den første træningsgang vil også være en udtagelsesdag. Dvs. at showkoordinatorerne vil vurdere
om ekvipagen er klar eller vil kunne blive klar til at deltage i showet.
Der vil denne dag også være yderligere informationer om træningsdage og andre praktiske
oplysninger.
Husk varmt tøj til træningsdagen. Vi har adgang til ridehus og toiletter, men ikke til rytterstue.

Vi glæder os til at se en masse glade shetlandsponyer og ryttere.

Lene, Alberthe, Maria og Lene

