
Invitation til Efterårsshow i Midtjylland
Lørdag d. 4. November 2017 på 

Hylke Ridecenter, Hylkevej 46, 8660 Skanderborg 

Plageskue & Vallak-klasserne

Show-klasserne

Lokalområde Midtjylland indbyder til årets sidste show, vores 
Efterårsshow, som igen i år afholdes på Hylke Ridecenter. Vi udbyder dels 

plageskue-klasserne, udvalgte showklasser samt vallak-klasserne så der vil være rig mulighed for at 
få luftet sine ponyer. Vi har valgt at forsætte med  en veteranklasse for hingste, hopper og vallaker 
over 15 år, så vi håber I vil støve nogle af jeres gamle smukke dyr af, og vise dem frem. Der er et 
begrænset antal bokse til rådighed, så de udlejes efter først til mølle princippet. I år vil cafeteriet 
været åben og bemandet gennem hele arrangementet.

Klasse 1 Hingsteføl

Klasse 2 Hoppeføl

Klasse 3 1 års hingste

Klasse 4 1 års hopper

Klasse 5 2 års hingste

Klasse 6 2 års hopper

Klasse 7 Vallakker på 3 år og derunder

Klasse 8 Vallakker over 3 år

Klasse 7 og 8 bliver slået sammen til en klasse, såfremt der under 3 deltagere i hver klasse.

Der bliver afholdt plageskue-finale med BIS-vinder og Reserve-BIS samt særskilt vallak-finale. 

Der er fløjrosetter til alle klasser, æresroset til bedste vallak, vandrepokal til BIS samt æresbånd til 
BIS og Reserve-BIS.

Klasse 9 3 års hopper

Klasse 10 Følhopper

Klasse 11 Goldhopper

Klasse 12 Veteraner (Hingste, følhopper, goldhopper, vallakker over 
15 år)



Showklasserne bliver bedømt efter dyrskueskalaen. Der vil blive afholdt en samlet finale for 
showklasserne , hvor de ponyer der opnår 23 point og derover kan deltage.

Der er fløjrosetter til alle klasser, vandrepokal til BIS samt æresrosetter til BIS samt Reserve-BIS

Vi gentaget succesen fra tidligere år og laver agility-stafet i middagspausen. Hele tilmeldings 
gebyret til denne klasse går ubeskåret til International Show i 2018. OBS tilmelding er ikke muligt 
på dagen! 

Brugsklasse 15 Junior (0-12 år)

Brugsklasse 16 Senior (13- år)

Tilmelding sendes til efteraarsshow@gmail.com eller til Lene Lund Kristensen, Bækkevej 8, 
Rosmus, 8444 Balle. Tilmelding er først gyldig, når foreningen har modtaget betalingen 
på konto 1551-9174524 eller mobilepay på 

Vel mødt, vi glæder os til at se jer

Agility-stafet

81 61 38 21

Sidste frist for tilmelding er søndag d. 22. oktober 2017.
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