
Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark
inviterer til dette års Forårsshow

Lørdag den 15. april 2023

__________________________________________________

Det er nu du skal sætte kryds i kalenderen, hvis du vil have en dejlig dag, der er

dedikeret til samvær med familie og hestevenner og hvor du har mulighed for, at

fremvise din Shetlandsponys alsidighed.

Vi har nemlig sørget for, at der både er aktiviteter for de store og de små, da I både

kan deltage i plagskue- og showklasser samt engelske rideklasser, agility og

mønstringsklasser.

Vi sørger for hyggelige rammer på Tidselbjerg Hestecenter,

hvor showet afholdes den 15. april 2023.

Se følgende invitation for yderligere informationer.

Vi glæder os til at se jer.

På vegne af

Showudvalget i Midtjylland

__________________________________________________



Invitation til forårsshow
Lørdag den 15. april 2023

___________________________________________________________________

Hvor bliver showet afholdt?
Showet afholdes på Tidselbjerg Hestecenter – Tidselbjergvej 2, 8881 Thorsø.

Hvem kan deltage i showet?
For at deltage i showet skal din Shetlandspony være registreret med gyldig

afstamning samt være registreret i Hestedata. Desuden skal ejer/udstiller af ponyen

være medlem af Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark.

Slagteren steger helstegt pattegris til frokost:
Det vil mod forudbestilling være muligt, for både udstillere og publikum, at få et

forrygende måltid på show-dagen. Måltidet består af helstegt pattegris med lækre

flødekartofler og frisk salat lavet af Slagteren. Prisen for hele herligheden er kr. 120,-

pr. kuvert pr. voksen og kr. 60,- pr. kuvert pr. barn (under 10 år).

Betaling for frokost tilbuddet skal ske via MobilePay til: 22180773, hvori man skriver

hvem der betales for.

Sidste frist for tilmelding til frokost tilbuddet er den 1. april 2023.

- Ved mindre end 40 solgte kuverter forbeholder vi os retten til at annuller

frokosttilbuddet og pengene vil naturligvis returneres.

Det vil desuden være muligt at købe kaffe, the, sodavand samt kage på showdagen.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 24. marts 2023.
Tilmeldingen sendes til: showmidtjylland@gmail.com



Dommer-teamet på dagen:
Plagskue- og showklasser:
Christina Vihrs

Bent Christensen

Engelske rideklasser, kørsel og langelinier:
Christina Vihrs

Bent Christensen

Mønstringsklasser:
Claus Brokholm

Agility:
Majbrith Dalsgaard Rasmussen

Øvrig information:
Påklædning:
Mønstreren skal være klædt og optræde diskret så opmærksomheden kan

koncentreres om hesten.

Vi anbefaler hvidt mønstringstøj, hvis man deltager i mønstringskonkurrencen.

Måling:
Alle ponyer, der endnu ikke er kåret, skal stille til måling.

Katalog og praktisk information:
Vi vil bestræbe os på at alle udstillere modtager en tidsplan og praktiske

informationer ca. en uge før selve showdagen. Kataloget vil ligeledes blive sendt pr.

mail til alle udstillere.

Det er muligt at tilmelde i følgende klasser:
- Eksteriørklasser

- Engelske rideklasser

- Kørsel



- Langelinier

- Mønstringsklasser

- Agility

Eksteriørklasser:
Mønstring af eksteriørklasserne foregår indendørs i ridehallen. Mønstre skal være

fyldt 14 år for at mønstre hingste. Eksteriørklasserne vil være delt i en

”Plageskue-del” og i en ”Show-del”. I plageskue-delen er ponyer i aldersgrupperne 1

års til og med 3 års, samt vallakker.

Denne del vil blive bedømt efter den kendte 10-talsskalaen, hvor der gives 5

karakter:

1. Karakter gives for type

2. Karakter gives for bygning

3. Karakter gives for lemmer

4. Karakter gives for skridt

5. Karakter gives for trav

Summen af ovenstående pointsum giver følgende farve på rosetten:

- Sammenlagt 40 point eller derover Rød

- Sammenlagt 35-39 point Blå

- Sammenlagt 30-34 point Grøn

- Sammenlagt 29 point eller derunder Hvid

Der kan deltages i følgende plagskueklasser:

Klasser: Klassenummer:

1 års hingste 1

1 års hopper 2

2 års hingste 3

2 års hopper 4

3 års hingste 5

3 års hopper 6



Vallakker op til 3 år 7

4 års og ældre vallakker 8

Showklasser:
I showklasserne er ponyerne fra 4 år og op efter. Ponyerne i showklasserne vil blive

bedømt efter 10-talsskalaen, der er beskrevet i det foregående afsnit. Alle ponyer,

der deltager i showdelen, skal fremvises og føres i bid.

Der kan deltages i følgende showklasser:

Klasser: Klassenummer:

4 års hopper 9

5 års og ældre goldhopper 10

Veteran goldhopper 15 år og ældre 11

Engelske rideklasser:

Klasser: Klassenummer:

Learning Rein (Rytter 2-5 år) 12

Leading Rein (Rytter 3-9 år) 13

First Ridden (Rytter maks 12 år) 14

Kørsel og langelinier (materialprøve program):

Klasser: Klassenummer:

Kørsel (Uanset alder) 15

Langelinier (Uanset alder) 16

Mønstringskonkurrence:

Klasser: Klassenummer:

Mini (2-6 år) 17

Miniput (7-13 år) 18



Junior (14-17 år) 19

Voksen (18 +) 20

Agility:

Klasser: Klassenummer:

Mini (2-6 år) 21

Miniput (7-13 år) 22

Junior (14-17 år) 23

Voksen (18 +) 24

Priser for deltagelse i følgende klasser:

Eksteriørklasserne pr. pony pr. klasse (Både Plageskue og

Show)

Kr. 175,-

Engelske rideklasser pr. ekvipage pr. klasse Kr. 100,-

Kørsel – og langelinier pr. ekvipage pr. klasse Kr. 100,-

Agility pr. deltager Kr. 50,-

Mønstringskonkurrence pr. deltager Kr. 50,-

Pris for leje af bokse: (Først til mølle!)

Pr. boks Kr. 100,-

* Vi gør opmærksom på, at man ved tilmelding acceptere, at ens navn og
adresse fremgår af kataloget.

Vi håber at I alle vil tage imod denne invitation - Så vi kan få en hyggelig dag i
Shetlandsponyernes tegn.

De kærligste hilsner

Showudvalget i Midtjylland


