
Lokalområde Vestjylland 

 

 

Unghesteskue i Skive 2019 
 

Lokalområde Vestjylland har igen fornøjelsen af at afholde Unghesteskue for shetlandsponyer i Skive. 
 

Søndag den 21. april 2019 

 

på Skive Rideklub / Skive Travbane, Flyvej, 7800 Skive 
 

 

Hvor der kan tilmeldes i følgende klasser: 

Klasse 1 1 års hingste Klasse 5 3 års hingste 

Klasse 2 1 års hopper Klasse 6 3 års hopper  

Klasse 3 2 års hingste Klasse 7 Vallakker til og med 3 år 

Klasse 4 2 års hopper Klasse 8 Vallakker over 3 år 

  Klasse 9 Kostume mønstring 

Klasse 1, 3 og 5 indgår i hingstefinale. Klasse 2, 4 og 6 indgår i hoppefinale, klasse 7-8 indgår i vallakfinale                                                         

 

Klasse 9 – Kun ponyer, der også er tilmeldt klasse 1-8, kan deltage i klasse 9.  

Kostume mønstring er en showklasse, hvor pony og mønstre kan være udklædt. Ponyen skal fremvises i 

skridt, trav og med opstilling, som ved en normal mønstring, dog er det tilladt at lave det lidt mere 

show-præget, gerne med musik til, så det bliver sjovt og spændende for publikum at se på. Klassen 

bliver aldersopdelt, hvis der er mange tilmeldte.  

 

Der modtages meget gerne ærespræmier. Alle ærespræmiegivere vil blive nævnt i kataloget. Tilsagn kan 

gives på tilmeldingsblanketten eller direkte til Susanne Dahl: susanne@stutteri-brois.dk 

 

Det er muligt at få tilføjet i kataloget, hvis ens pony er til salg. Det markeres på tilmeldingsblanketten. 

 

Vigtig info: 

Skive Trav er fra 1/1-2019 underlagt nye procedure omkring vaccinationer, derfor kan ponyer IKKE 

opstaldes på Skive Trav med mindre de er basisvaccineret.  

Se mere her:  https://www.danskhv.dk/nyheder/2018/december/ny-procedure-omkring-vaccinationer-fra-1-januar-2019/  

 

Leje af bokse på Skive Trav inklusiv udmugning koster ekstra. Der vil dog være mulighed for at undgå 

denne ekstra omkostning, hvis man selv sørger for at boksen rengøres ved skuets afslutning. 

Anvisning om boksrengøring vil hænge på boksdøren.  

 

Vel mødt ! 

Lokalområde Vestjylland 
 

Mette Skov Johansen, mobil 30127724 

mailto:susanne@stutteri-brois.dk
https://www.danskhv.dk/nyheder/2018/december/ny-procedure-omkring-vaccinationer-fra-1-januar-2019/


 

Tilmeldingsskema: klasse 1-8 

Ponyens navn: Klasse:  Til salg: 

Reg.nr. Født:  

 

Ponyens navn: Klasse:  Til salg: 

Reg.nr. Født:  

 

Ponyens navn: Klasse:  Til salg: 

Reg.nr. Født:  

 

Ponyens navn: Klasse:  Til salg: 

Reg.nr. Født:  

 

Ponyens navn: Klasse:  Til salg: 

Reg.nr. Født:  

 

 

Tilmeldingsskema: klasse 9 

Ponyens navn: 

Mønstrerens navn: Alder:  

 

Ponyens navn: 

Mønstrerens navn: Alder:  

 

 

Ejer:  

Vejnavn:  

Postnr.:                             By: 

Telefon: Mail: 

Samlet antal ponyer tilmeldt: Vi vil gerne give en ærespræmie (sæt X): 

Antal bokse ex. udmugning bestilt: Antal bokse inkl. udmugning bestilt: 

 

Indskud for klasserne 1-8:    175 kr   Klasse 9: Gratis 

Boksleje ex. udmugning:     150 kr - (DU STÅR SELV FOR UDMUGNING) 

Boksleje inkl. udmugning:    200 kr - (SKUET SØRGER FOR UDMUGNING) 

 

Indbetaling overføres til Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark via Mobilepay til 18036 eller  

på Reg.nr. 1551 kontonr. 0009174524 - husk angivelse af navn og skue.  

 

Tilmelding senest den 24. marts 2019  

Sendes til Susanne Dahl på mail susanne@stutteri-brois.dk eller via Facebook/Messenger  

mailto:susanne@stutteri-brois.dk

