
Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark inviterer til 

”Erstatnings Show” 2021 
Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted. 

 Lørdag den 5. juni 2021 

Årets Roskilde Dyrskue blev desværre aflyst igen i år.  Da vi er mange, der har afsat dagene og set 

frem til at kunne udstille igen, så prøver vi nu, med ganske kort varsel, at lave et show i stedet for.  

OBS uanset vejret, afholdes skuet udendørs. 

 

Der kan udstilles følgende: 
 

Hopper 

• 1 års hopper 

• 2 års hopper 

• 3 års hopper. Må ikke have folet i indeværende år, men gerne være ifolet og fole næste år. 

• 4 års hopper. 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 

• Følhopper (min 4 år). Hopper som har folet i indeværende år, med føl ved siden 

• Veteran-hopper på 15 år og ældre. Både følhopper som har folet i indeværende år, samt 

goldhopper. 

 

Vallakker 

• 1 års vallak 

• 2 års vallak 

• 3 års vallak 

• 4 års vallak 

• 5 års og ældre vallak 

• Veteran-vallak på 15 år og ældre.  

 

Hingste 

• 1 års hingste 

• 2 års hingste 

• 3 års hingste 

• 4 års hingste 

• 5 års og ældre hingste. Skal være kåret. 

• Veteran hingste på 15 år og ældre. Skal være kåret. 



Priser 

Tilmeldingsgebyret er kr. 175,- pr pony.  

Leje af boks er kr. 250,00 pr boks. Der er strøelse i boksen. 

Tilmelding sendes på mail til erstatningsshow2021@gmail.com  senest d. 20/5 2021. 

Gebyret indbetales på foreningens konto eller mobilepay.  

Konto: reg.nr. 1551 kontonr. 0009174524 

Mobilepay: 18036 

Husk at skrive navn samt at det er til ”erstatningsshow”. 

Finaler 

Klasserne er opdelt i f.eks 1 års hopper, 1 års hingste, 1 års vallakker. Klassevindere i disse 

sektioner dyster mod hinanden om at blive ”Bedste 1 års”. Dette gentages for hver årgang. 

Bedste dyr fra hver årgang mødes i Best In Show. 

Praktisk info 

HUSK at det ikke er tilladt at bruge piskefører i ringen. 

Klasserne vil ikke blive delt op i mini, medium og standard.  

Alle tilmeldte ponyer skal være registreret på Hestedata. Husk selv at kontrollere, hvem der er 

registreret som ejer.  

Husk også at ejer/bruger skal være medlem af Avlsforeningen af Shetlandsponyer i Danmark for at 

kunne deltage.  

Alle ikke kårede ponyer skal jf. foreningens regler måles. 

Vi tager gerne mod ærespræmier. 

Der vil ikke blive trykt kataloger. Det vil blive sendt på mail og skal printes hjemmefra.  

Ved aflysning af show pga. Corona restriktioner, vil gebyr blive refunderet.  

Spørgsmål vedr. showet sendes til mail erstatningsshow2021@gmail.com  

 

Vi glæder os til en hyggelig dag. 

 

Showteamet  

Emilie, Andreas, Anna, Lene, Jette og Søren 
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Tilmelding til Erstatnings Show 2021 (sæt X). Kun 1 pony pr. skema 

 

☐ Klasse 1a:  1 års hopper ☐ Klasse 5a: 5 års og ældre goldhopper 

☐ Klasse 1b: 1 års hingste ☐ Klasse 5b: 5 års og ældre hingste 

☐ Klasse 1c: 1 års vallakker ☐ Klasse 5c: 5 års og ældre vallakker  

☐ Klasse 2a: 2 års hopper ☐ Klasse 6: følhopper   

☐ Klasse 2b: 2 års hingste ☐ Klasse 7a: veteran-hopper 15 år og ældre  

☐ Klasse 2c: 2 års vallakker ☐ Klasse 7b: veteran-hingste 15 år og ældre  

☐ Klasse 3a: 3 års hopper ☐ Klasse 7c: veteran-vallakker 15 år og ældre 

☐ Klasse 3b: 3 års hingste 

☐ Klasse 3c: 3 års vallakker 

☐ Klasse 4a: 4 års hopper    

☐ Klasse 4b: 4 års hingste 

☐ Klasse 4c: 4 års vallakker 

Navn:___________________________________________________________________________ 

Reg. Nr:_________________________________________________________________________ 

Ønsker boks ☐ antal bokse ________________________________________________________ 

Ejer/bruger/udstiller:_______________________________________________________________ 

Mailadresse og mobil nr.: ___________________________________________________________ 

Vil gerne give en ærespræmie SÆT X her ☐ 


