
 

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK 

Inviterer ALLE medlemmer og deres ponyer til årets  

J U L E S H O W 
Lørdag den 2. December 2017  

__________________________________________________ 

 

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, og find juletøjet frem. Så vi sammen med 

vores ponyer kan få et hyggeligt juleshow for hele familien.   

 

Der vil være aktiviteter både for store og små – Herunder bl.a. rideklasser, agility, 

mønstringskonkurrencer og ”Dans om juletræet”.  

Til de ´søde tænder´ vil der blive serveret sponsoreret gløgg og æbleskiver. 

 

 Så tag hele familien med både de 2 – 4 benede. 

Der er plads til alle for husk ”Du bliver aldrig for stor til en shetlandspony”.  

 

Se følgende invitation for mere info. 

 
På vegne af  

Showteamet bag Juleshowet  

 

 

 
AGILITY 



Invitation til Juleshow 

Lørdag den 2. December 2017  

 

Mange års ønske har været, at afholde et Juleshow for hele familien, for at få sagt 

”Glædelig Jul” til alle de pony-mennesker vi hvert år bruger mange timer sammen 

med, men også for at få stablet et show på benene, som viser hvor alsidig den kære 

lille shetlandspony er. Derfor vil vi gerne invitere alle medlemmer og deres ponyer 

til foreningens første afholdelse af Juleshow, Lørdag den 2. December 2017.  

 

Hvor bliver det afholdt? 

Showet finder sted på Fredericia Sportsrideklub, Fuglsangvej 30A, 7000 Fredericia.  

 

Hvem kan deltage? 

Alle registrerede Shetlandsponyer med gyldig afstamning, og som er registreret på 

Hestedata har mulighed for at deltage. Ejer / udstiller af ponyen skal desuden være 

medlem af Avlsforeningen for Shetlandsponyer i DK.  

 

 

Sidste frit for tilmelding er den 4. November 2017 

juleshowshetland@gmail.com   

 

 

 

mailto:juleshowshetland@gmail.com


Juleshowets dommer-team? 

- Eksteriørdommere: 

Vi byder velkommen til vores to Internationale dommere, Jan Bjørnshøj og 

Pernille Bjerre, som årets dommerteam. Begge dommere er velkendte 

ansigter i foreningen. Så tag godt imod dem! 

- Ride, Agility – og mønstringskonkurrence dommer: 

Her byder vi velkommen til Tina Nielsen. Hun er ligeledes et kendt ansigt i 

foreningen. Udover at være eksteriørdommer er Tina ligeledes 

dressurdommer.  

 

Påklædning? 

Det traditionelle mønstringstøj ser vi gerne, men for at sætte ekstra gang i 

julestemningen håber vi, at nogle er friske på at være klædt ud i nissetøj.  

 

Dans om juletræet? 

Vi slutter dagen af med fælles dans om juletræet. Her vil Julemanden komme på 

besøg med en ”julepose” til alle de børn, som medbringer 1 stk. Julepynt til 

juletræet!  

Få stemmerne varmet op, vi glæder os til at slutte dagen af på bedstevis! 

 

Måling:  

Alle ponyer, der endnu ikke er kåret, skal stille til måling.  

 

Katalog og praktisk information? 

Alle udstillere vil en god uges tid inden selve showdagen modtage en tidsplan og 

praktiske informationer. Kataloget vil ligeledes blive sendt pr. mail til alle udstillere.  

Der vil være et begrænset antal salgskataloger, som vil være muligt at købe på 

showdagen til 25 kr.  

 

Det er muligt at deltage i følgende klasser: 

- Eksteriørklasser  

- Engelske rideklasser 



- Agility 

- Mønstringskonkurrence  

 

Eksteriørklasser:  

Mønstring af eksteriørklasserne foregår indendørs i den store ridehal, som vil være 

delt op i to ringe (én til eksteriørklasser og én til brugsklasser & andre aktiviteter).  

Eksteriørklasserne vil være delt i en ”Føl – og plageskue del” og i en ”Show del”.  

 

 

Føl og plageskue delen er ponyer i aldersgrupperne fra føl og til og med 2 års, samt 

alle vallakker. Denne del vil blive bedømt efter den kendte 10-talsskalaen, hvor der 

gives 5 karakter: 

1. Karakter gives for type 

2. Karakter gives for bygning 

3. Karakter gives for lemmer 

4. Karakter gives for skridt 

5. Karakter gives for trav 

 

 

Summen af ovenstående pointsum giver følgende farve på rosetten: 

- Sammenlagt 40 point eller derover  Rødroset 

- Sammenlagt 35-39 point   Blåroset 

- Sammenlagt 30-34 point   Grønroset 

- Sammenlagt 29 point eller derunder  Hvid roset 

 

Der kan deltages i følgende klasser for Føl – og plage: 

Klasser: Klassenummer: 

Hingsteføl 1 

Hoppeføl 2 

1 års hingste 3 

1 års hopper 4 



2 års hopper 5 

2 års hingste 6 

1-3 års vallakker 7 

4 års og ældre vallakker 8 

 

 

 

 

 

 

Show delen er ponyer fra 3 år og op efter. Ponyerne i showklasserne vil blive 

bedømt efter dyrskuepoint skalaen (24p, 23p, 22p osv.).  

Alle ponyer, der deltager i showdelen, skal fremvises og føres i bid. Ligeledes skal 

mønstre være fyldt 14 år for at mønstre hingste.  

 

Der kan deltages i følgende klasser for Showklasserne: 

Klasser: Klassenummer: 

3 års hingste  

(OBS*, skal have dansk avlsgodkendelse) 

9 

3 års hopper 10 

4 – 6 års hopper 11 

7 - 10 års hopper 12 

11 – 14 års hopper  13 

Veteran hopper (+15 år) 14 

Veteran hingste (+15 år) 

(OBS*, skal være dansk kåret) 

15 

4 års og ældre hingste  

(OBS*, skal være dansk kåret) 

16 

 



 

Championater:  

Der er følgende championater: 

- Young and Fun Champion & Reserve  
Alle føl, 1 og 2 års ponyer med minimum 40 point deltager i championatet.  

- Oldies but Goodies Champion & Reserve  

3 – 14 års hopper og hingste med minimum 23 dyrskuepoint deltager i championatet. 

- Oldest but Greatest Champion & Reserve Champion 
15 års og ældre hopper og hingste med minimum 23 dyrskuepoint deltager i championatet.  

- Favorite Uncle Champion & Reserve Champion 
Alle vallakker med minimum 40 point deltager i championatet.   

 

Champion og Reserve Champion fra ovenstående championater mødes til sidst, hvor 

de dyster om titlerne: 

BEST IN SHOW og RES. BEST IN SHOW 

 

 

 

 

 

 



Engelske ride-klasser: 

Leading Rein: 

- Deltagere:  

Hopper – og vallakker på mindst 4 år. Ryttere på 3-9 år.  

- Tempo i programmet:  

Der vil være fælles skridt for alle ekvipagerne. Individuelt i skridt og trav.  

- Bedømmelse:  

Der gives en beskrivelse til hver ekvipage og en oprangering vil finde sted 

efter sidste ekvipage er bedømt.  

- Påklædning:  

Der skal være harmoni mellem rytter og trækkerens påklædning. Trækker skal 

bære hat og rytter ridehjelm. Ligeledes skal begge bære handsker. Ponyen 

føres i en line, som er fastgjort i næsebåndet. Der skal være stigebøjler på 

sadlen.  

- Udførsel: 

Alle ekvipagerne rider ind på banen i skridt. Herefter rides der samlet efter 

dommerens foranledning. Rytteren skal hilse på og af. Når den fælles del er 

afsluttet, stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted og selve den 

individuelle bedømmelse (Som man selv har planlagt ca. 2-3min) kan 

påbegyndes i katalognummer orden. Ekvipagerne står på én lang række, hvor 

dommeren peger den enkelte ekvipage frem til individuel bedømmelse. Når 

den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, 

hvor man venter på alle er færdige. Når alle har været til individuel 

bedømmelse, skridtes der igen rundt på volte. Herefter finder oprangeringen 

sted.    

*Eftersom alle ponyer er i ringen på samme tid, kan én pony kun rides af én 

rytter i hver klasse. 

First Ridden:  

- Deltagere: 

Ponyer på mindst 4 år. Ryttere max 12 år.   

- Tempo i programmet: 



Der vil være fælles skridt og trav efter dommerens anvisning. Individuelt: 

Skridt, trav og galop. 

- Bedømmelse: 

Der gives en beskrivelse til hver ekvipage og en oprangering vil finde sted 

efter sidste evipage er bedømt. 

- Udførsel: 

Alle ekvipager rider på banen i skridt. Herefter rides der samlet efter 

dommerens foranledning. Derefter stopper ekvipagerne på et nærmere 

bestemt sted – ekvipagerne står på række. Den individuelle bedømmelse 

begynder. Man stiller først op for dommeren, og rider dernæst et individuelt 

program (som man selv har planlagt ca. 2-3 min). Dette gøres både med uret 

og mod uret (begge volter). Herefter stilles der igen op foran dommeren og 

der hilses pænt af. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage 

til pladsen.  

Herefter finder den endelig oprangering sted.  

Agility:  

Der vil være mulighed for, at deltage i agility i 4 forskellige aldersgrupper. Inden 

selve agility – klasserne går i gang vil banen blive gennemgået. Forhindringerne vil 

være i en sværhedsgrad, så alle kan være med. Til slut vil de enkelte deltagere blive 

rangplaceret.  

 

Klasse: Klassenummer: 
Mini (2-6 år) 17 

Miniput (7-13 år) 18 

Teenage (14-17 år) 19 

Adult (18 +) 20 

 

 Mønstringskonkurrence:  

Der mønstres efter SEGES mønstringsregler på trekantsbane. Mønstreren er i 

neutralt hvidt tøj. Dommeren vil inden klasserne går i gang, demonstrere hvorledes 

selve mønstringen foregår. Det er kun tilladt at deltage én gang. Ponyen må dog 



gerne bruges flere gange. Når alle deltagere er færdige vil der finde en rangplacering 

sted, indenfor de forskellige klasser.  

 

Der er mulighed for, at deltage i følgende 4 aldersgrupper: 

Klasse: Klassenummer: 
Mini (2-6 år) 21 

Miniput (7-13 år) 22 

Teenage (14-17 år) 23 

Adult (18 +) 24 

 

Prisliste:  

Eksteriørklasserne pr. pony (Både Føl – og plageskue og Showdelen) = 175 kr.  

Engelske rideklasser pr. ekvipage    = 75 kr.  

Agility pr. deltager     = 50 kr.  

Mønstringskonkurrence pr. deltager   = 50 kr.  

 

Bokseleje: 

Der er et begrænset antal af bokse – og tilmelding er dermed efter først til mølle 

princippet. Hingste vil dog blive først prioriteret.  

Leje fra lørdag morgen kl. 8.00 til kl. 18.00 (De første 15 bokse) = 325 kr.  

 

*Bokse efter de 15 stk.     = 500 kr. 

  

Vi håber, at I alle vil tage imod denne invitation – Så vi kan få os et Juleshow. 

 Tag hele familien med, så vi sammen kan få en hyggelig dag med de kære små 

shetlandsponyer!  

 

Med venlig hilsen 

Showteamet bag Juleshowet 

 


