
 

Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark, 

Lokalgruppen Sjælland,  

inviterer til Majfest for Shetlandsponyer 2018. 

Skuet afholdes d. 19. Maj  2018 

på Team Cabe, 

Ejlstrupvej 120B, 4100 Ringsted 

I år bliver der Majfest igen. Sidste år var det en kæmpe succes, så det ville være synd, hvis der ikke 

kom et lignende arrangement i år. I år vil der foruden føl- og plageskueklasser, showklasser og agility 

også være mulighed for at deltage i mønstringskonkurrencer samt brugsklasserne lange liner, ridning 

og kørsel. Der vil for miniputter være specialklasser for mønstringskonkurrencer, ridning og agility, 

med eller uden trækker, således at alle aldre får mulighed for at deltage. ☺ 

Regler for føl- og plageskue samt showklasser følger de gældende regler fra avlsforeningen. 

Dommerne kendes ikke i skrivende stund, men vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside 

samt vores Facebook side, lige så snart vi ved, hvem det bliver. 

Vi håber, at det bliver en sjov og hyggelig dag for både små og store gamle som nye medlemmer. Da 

showdato er rykket for at tage hensyn til Fyns Plageskue for ponyracer, håber vi også at se både 

fynboer og jyder til arrangementet. 

Generelle regler: 

Fremvisere af hingste skal være 15 år eller derover. 

Alle hingste på 2 år og ældre skal bære trense med bid 

Vi forbeholder os retten til at dele klasser op eller slå dem sammen alt efter tilmeldinger. 

Alle tilmeldte ponyer skal have godkendt afstamning og være registreret i Hestedata med 3 

generationer og korrekt ejer.  Når kataloget er gået i trykken, er det ikke muligt at ændre på de 

deltagende ponyer eller efteranmelde. 

Det er ikke tilladt at bruge piskefører i ringen.  

Man skal være medlem af avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark for at deltage til Majfest for 

shetlandsponyer. Er du ikke medlem kan du hurtigt blive det ved at melde dig ind via foreningens 

hjemmeside her: https://www.shetlandspony.dk/avlsforeningen/medlemskab/ husk at skriv hvad 

indbetalingen dækker.  

 

https://www.shetlandspony.dk/avlsforeningen/medlemskab/


 
Føl- og plageskue: 

Der kan tilmeldes i følgende klasser: 

- Hingste- og hoppeføl 

-  1 års hopper og hingste 

-  2 års hopper og hingste 

- Vallakker 3 år og yngre 

-  Vallakker over 3 år 

Størrelsesopdeling af klasser til føl og plagskuet: 

Hvis der er mindre end 5 dyr i klassen, deles holdet ikke op. 

Føl  til og med 70 cm over 70 cm 

1-års  til og med 80 cm over 80 cm 

2- års  til og med 84 cm over 84 cm 

Vallakker 3 år og derunder til og med 86 cm over 86 cm 

Vallakker over 3 år til og med 86 cm over 86 cm 

Rosetter: 

Sammenlagt 40 point eller derover  Rød roset 

Sammenlagt 35 - 39 point   Blå roset 

Sammenlagt 30 - 34 point   Grøn roset 

Sammenlagt 29 point eller derunder  Hvid roset 

"Best in Show"   Best in Show roset 

Bedste vallak    Roset til bedste vallak 

Ærespræmie / Best in show: 

Dommerne udvælger de bedste ponyer (undtaget vallakker) til deltagelse i finalen. Den bedste pony på dagen 

modtager Best in Show roset og keramikhest fra Avlsforeningen. 

Vallakkerne konkurrerer særskilt om titlen "Bedste vallak", denne modtager roset og ærespræmie. 

Showklasser: 

Der kan tilmeldes i følgende klasser: 

- Goldhopper på 3 år. Må ikke have folet i indeværende år, men gerne være ifolet og fole næste år 

- Goldhopper på 4 år. Må ikke have folet i indeværende år, men gerne være ifolet og fole næste år 

-  5 års og ældre goldhopper. Må ikke have folet i indeværende år, men gerne være ifolet og fole næste 

år 

-  Veteran gold hopper på 15 år eller ældre. Må ikke have folet i indeværende år, men gerne være ifolet 

og fole næste år 



 
-  Følhopper (min 4 år). Hoppe som har folet i indeværende år. 

-  Avlsgodkendte og kårede hingste 

- Ikke kårede hingste 

Showklasserne skal altid bedømmes efter skalaen for dyrskue-point.  

- 24 point = rød roset 

- 23 point = blå roset 

- 22 point = grøn roset 

- 21 point og derunder = hvid roset 

Finaler for showklasserne 

- Hopper med 24 og 23 point kan deltage i en finale om titlen ”Dagens bedste hoppe”. 

- Kårede eller avlsgodkendte hingste med 24 og 23 point kan deltage i en finale om titlen ”Dagens 

bedste hingst”.  

Avlsforeningen giver en æresroset samt en ærespræmie til titlerne ”Dagens bedste hoppe” og ”Dagens bedste 

hingst”. 

Agility 

Alle ponyer uanset alder kan deltage i Agility. Der vil der blive lavet en klasse, hvor kun hingste deltager af 

hensyn til sikkerheden, hvis der tilmeldes hingste. 

Der vil blive lavet klasser for de forskellige aldersgrupper. 

Mønstringsklasser 

Der vil blive afholdt mønstringskonkurrence efter de vejledende mønstringsregler. Der vil blive lavet klasser for 

de forskellige aldersgrupper. 

Brugsklasser 

Der kan tilmeldes til ride, køre eller lange liner klasser.  

Der rides/køres efter materialprøve programmet, dog vil der være en anden pointgivning. Hvis der tilmeldes 

hingste kan der evt. laves en særlig klasse til dem/ eller de kommer først eller sidst ind af hensyn til 

sikkerheden. Husk at skrive på tilmeldingsskemaet om der rides med trækker. 

Tilmelding til skuet sker på vedlagte tilmeldingsskema 

Vi håber at se dig/jer og jeres skønne ponyer til arrangementet 

 

De bedste hilsener 

Showteamet Mette Thorshøj & Helle Kjersgaard 

Mette: tlf: 26 93 13 08 / mail: thorshoj@live.dk 

Helle: tlf: 60 88 14 41/ mail:  tusindfryd@postkasse.net 


