Invitation til deltagelse i show til Roskilde Dyrskue.
Har du lyst til at være en del af et showhold til Roskilde Dyrskuet 2020?

Ved medlemsmødet for lokalområde Sjælland i Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark,
blev undertegnede valgt som showansvarlig for 2020.
Der har fra flere sider været ønske om, at vise at shetlandsponyen, udover at være en fantastisk
børnepony, også er en god pony for voksne. Derfor er temaet til showet 2020 kørsel.
Vi skal have samlet et hold af kuske med enspænder ponyer til en køre-kvadrille.
Vi har brug for dig, hvis du drømmer om at vise din pony frem for vogn i et kvadrilleshow og vil
være med til hyggelige træninger, hvor vi både træner seriøst og kan hygge os bagefter.
Du skal køre enspænder med din pony og kan fragte dig selv, pony og vogn rundt til alle træninger.
Krav for deltagelse er følgende:
- Ponyen skal være stabil for vogn også ved larm/klap
- Det skal være enspænder vogne.
- Vogn og sele skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og korrekt tilpasset ponyen. Vogn må
ikke have hjul af mindre dimension end knallertdæk.
- Al kørsel foregår med bid i hovedlaget. Bidløs kørsel tillades ikke.
- Har vognen ikke bremser, skal der være bagtøj på selen
- Der er krav om groom på vognen
- Kuske under 18 år skal have kørekyndig groom på vognen over 18 år.
- Showansvarlig kan kræve hjælpeliner på ponyen ved urutineret kusk.
- Du skal være villig til at deltage i alle fællestræninger (der er mødepligt). Forvent ca. 8
træningsgange.
- Alle ponyer skal have rødt pas
- Ejer af ponyen eller kusk skal være medlem af Avlsforeningen af Shetlandsponyer i
Danmark (mulighed for billigt brugs-medlemskab)
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 2019 (der tages forbehold for prisstigning i 2020). Der vil
også skulle forventes udgifter til tøj til showet samt evt. campingplads på dyrskuet .

Samtidig er der krav fra Roskilde dyrskue om at følge vaccinationsreglerne. Der kan læses mere om
disse på deres hjemmeside.
Der vil komme betaling for leje af ridehus/bane, hvor vi skal træne. Prisen kendes ikke endnu, men
jeg sørger for at gøre det så billigt som muligt.
Den første træning bliver
Søndag den 12. januar 2020 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 4/1-2020 til
Lene Skov : naeldevad@gmail.com , tlf. 26 71 63 83
Der er brug for følgende oplysninger ved tilmelding.
Kuskens navn og tlf (samt alder hvis under 18 år):
Navn på groom:
Pony navn og stambogsnr.:
Den første træningsgang vil også være en udtagelsesdag. Dvs. at showansvarlig vil vurdere om
ekvipagen er klar eller vil kunne blive klar til at deltage i showet. Det er dog et krav at alle ponyer
kan køres stabilt for vogn fra første træningsdag.
Der vil denne dag også være yderligere informationer om træningsdage og andre praktiske
oplysninger. Der skal forventes at der vil ligge ca. 8 træningsgange før dyrskuet.
Husk varmt tøj til træningsdagen. Vi har adgang til toiletter men ikke til rytterstue.
Efterfølgende træninger vil, som udgangspunkt, ligge på disse datoer:
2/2-20
16/2-20
15/3-20
5/4-20
26/4-20
17/5-20
30 el 31/5-20
Træningssteder er ikke helt på plads endnu, men der vil til første træning komme mere
information.
Jeg glæder mig til at se en masse glade kuske og shetlandsponyer.

Lene Skov
Showansvarlig

