
  
Invitation til 
Avlerdag, Sjælland 
Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark inviterer alle medlemmer til AVLERDAG lørdag 

den 2. februar på Team Cabe i Ringsted. 

Det overordnede tema for dagen vil være bedømmelse af ponyer, men vi vil også komme ind på 

fremvisning og klargøring. Dagen er for ALLE, der gerne vil blive klogere på, hvad dommerne kigger 

efter, hvordan sammenhængen er mellem karakterer og beskrivelse og hvorfor visningen på fast bund 

har så stor betydning for bedømmelsen. 

Undervisere på dagen vil være dommere fra vores egen dommerliste.  

Vi starter kl 10 med lidt teoretisk gennemgang, lidt anatomi og gennemgang af pointsystemet. Vi vil 

også komme ind på bedømmelser generelt, både shows, skuer og kåringer. Bedømmelse af unge dyr 

kontra ældre ponyer. Vi skal snakke fremvisning på fast bund, præsentation i ringen og klargøring. Der 

vil være kaffe/the ad libitum hele formiddagen, og mulighed for at stille spørgsmål. Alle vil få udleveret 

et hæfte med materiale og mulighed for egne notater. 

Frokosten indtages i rytterstuen (der kan bestilles sandwiches) og foreningen giver en øl eller vand. 

Om eftermiddagen går vi i ridehallen og kigger på ponyer, og forsøger at omsætte den teoretiske viden 

til praksis. Vi gennemgår flere ponyer fra mule til hale, både i stilstand og i bevægelse. Vi skal også 

snakke om bevægelse på hhv. fast bund og ridehusbund/græs, og vi skal se forskellen. Vi skal se på, 

hvorfor en pony kan få en god typekarakter men ”kun” et 6 tal i bevægelse og hvad betyder ”lavt ansat 

hale” i praksis. 

Hen på eftermiddagen runder vi af med kaffe/the og kage, og selvfølgelig alle de spørgsmål, som vi ikke 

har nået i løbet af dagen. 

Prisen for at deltage er 50,- + evt. sandwich – der kan medbringes madpakke. 

Vi har valgt at sætte prisen så lavt, at alle kan deltage. Vi opfordrer til at arrangere samkørsel, så vi på 

den måde kan få deltagere fra hele landet. Vi har valgt placeringen på sjælland denne gang, da der i 

august var meget stor interesse og deltagelse i jylland. 

Sidste tilmelding er den 25. januar – send en mail til: tinasponyshop@gmail.com med oplysninger om 
navn på deltager(e) og om der ønskes sandwich.  

Deltagergebyret indbetales på konto nr: 1551-0009174524 eller MobilePay nr. 18036 sammen med 
tilmelding, husk at anføre navn og hvad indbetalingendækker.  

Arrangementet gennemføres ved minimum 25 deltagere. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


