
Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark inviterer til
Maj Show 2023

Askov Ridecenter, Askovvej 49, 4733 Tappernøje.
Lørdag den 20. maj 2023.

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.

Tilmelding sendes på mail til majshowshetland@gmail.com senest d. 23/4 2023.
Gebyret indbetales på foreningens konto eller mobilepay.

Konto: reg.nr. 1551 kontonr. 0009174524
Mobilepay: 18036

Husk at skrive navn samt at det er til ”Maj Show”.



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

Der dømmes efter 10 p. skalaen i alle klasser, hvor der gives karakter for: type, rammer, lemmer,
bevægelse i skridt, bevægelse i trav.

Summen af ovenstående giver følgende farve på rosetten:
40-50 point: Rød
35-39 point: Blå
30-34 point: Grøn
0-29 point: Hvid

Udstillere skal selv medbringe nummer (skilt på højre overarm, som skal være synligt på afstand).

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

Hingste fra 2 år og ældre skal fremvises i trense med bid. Fremvisere af hingste skal være min. 15 år.

Vi opfordrer til at alle hopper fra 3 år og ældre ligeledes fremvises i trense med bid.

Børn under 15 år opfordres til at bære ridehjelm ved al håndtering af ponyen.

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.

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

Der vil blive salg af sponsor klasser. Information om dette kommer senere.

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

Vi glæder os til en hyggelig dag.

Showteamet

Anna, Tanja, Jette og Søren



Tilmelding til Maj Show 2022 (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.: _____________________________________________________


