
 

Invitation til deltagelse i show til Roskilde Dyrskue 
 

Har du lyst til at være en del af et showhold til Roskilde Dyrskue 4-6 juni 2021? 

 

Vi er nødt til at forsøge at være lidt optimistiske i disse tider, og derfor søger vi nu 

deltagere til et showindslag til Det Store Hesteshow på Roskilde Dyrskue 2021.  

 

I 2021 bliver det en kørekvadrille med enspændere og ponyer i lange liner.  

Vi skal have samlet et hold på i alt 12 ekvipager. 6 ekvipager med enspændervogne, og 6 

ekvipager i lange liner.  

Vi har brug for dig, hvis du drømmer om at vise din pony frem for vogn i et kvadrilleshow, 

og vil være med til hyggelig træning, hvor vi både træner seriøst og kan hygge os bagefter.  

Du skal kunne fragte dig selv, pony og evt. vogn rundt til alle træninger.  

 

Krav for deltagelse er følgende: 

- Ponyen skal være stabil for vogn/i lange liner, også ved larm og klap. 

- Det skal være enspændervogne. 

- Vogn og sele skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og korrekt tilpasset ponyen. 

Vogn må ikke have hjul af mindre dimension end knallertdæk.  

- Al kørsel foregår med bid i hovedlaget. Bidløs kørsel tillades ikke.  

- Har vognen ikke bremser, skal der være bagtøj på selen. 

- Showansvarlig kan kræve hjælpeliner på ponyen ved urutineret kusk. 

- Du skal være villig til at deltage i fællestræninger (der er mødepligt).  

- Alle ponyer skal have rødt pas. 

- Ejer af ponyen eller kusk skal være medlem af Avlsforeningen for Shetlandsponyer i 

Danmark. 

Der vil være udgifter i forbindelse med deltagelse i showet. Man skal selv betale for boks til 

dyrskuet. Prisen har vi fået oplyst er 350 kr. for alle dage i 2021.  

Der vil også skulle forventes udgifter til tøj til show samt evt. campingplads på dyrskuet. 

Samtidig er der krav fra Roskilde dyrskue om at følge vaccinationsreglerne. Der kan læses 

mere om disse på deres hjemmeside.  

Der vil komme betaling for leje af ridehus/bane, hvor vi skal træne. Prisen kendes ikke 

endnu, men vi sørger for at gøre det så billigt som muligt.  



 

Coronarestriktionerne sætter en begrænsning lige i øjeblikket, hvilket også betyder at vi 

endnu ikke kan sætte træningsdatoer på. I stedet vil der være en del hjemmetræning som 

en start, programmet vil blive tilsendt.   

Hvis det lyder som en oplevelse du gerne vil deltage i, så tilmeld dig senest d. 20/3 til 

Cecilie Nelly Pedersen: nelly_heste@hotmail.com, tlf.28350329  

Eller  

Anna Skov: anna.skov28@gamil.com, tlf.41816383 

 

Der er brug for følgende oplysninger ved tilmelding 

 

Kuskens navn og tlf. (samt alder hvis under 18 år): 

Pony navn og stambogs nr.: 

Om pony er for vogn eller i lange liner: 

  

Vi glæder os til at høre fra jer. 

 

Lene, Nelly og Anna 

Showansvarlige 
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