
 

Fynsk Juni Show søndag d. 19. juni 2016 

 
 

 
Welsh Pony & Cob Avlen vil gerne se så mange welsh ponyer og cobs som muligt samlet til Fynsk Juni Show 
på Rideklubben Odin, Ålemarksgyden 36, 5270 Odense N under følgende forudsætninger: 
 

1. Arrangementet afholdes som et foreningsarrangement og dertilhørende regelsæt. 
 
2. Der kan tilmeldes i alle fem sectioner og alle køn og aldre. Hingste på 4 år og ældre skal være 

godkendt til avl, enten ved kåring eller licens. 
 

3. Deltagere fra øvrige europæiske welshforbund er velkomne. 
 
4. Dommer: Mr. Simon Bigley, Llanarth Stud. 
 
5. Bedømmelsen foretages på britisk manér, og der vil ikke blive givet points eller beskrivelser.  

 
6. Det tilstræbes at afvikle separate klasser for 1 års, 2 års og 3 års, junior (4 til 7 år) og senior (fra 8 

år) ponyer i hver section, men klasser med under tre tilmeldte ponyer kan blive lagt sammen. 
Der vil også være følklasse(r). 

 
7. Nr. 1 og 2 fra hver showklasse deltager i ungdyrs-, hoppe- og/eller hingstechampionat. Ved et 

større antal tilmeldte, vil der blive sectionschampionater. Championats vindere går videre til 
konkurrencen om ”Best in Show”. 

 
8. Deltagergebyr: 250 kr. 

 
9. Igen i år er der mulighed for at deltage i de Engelske Rideklasser ”Leading Rein”, ”First Ridden”, 

”Novice Ridden” og ”Open Ridden”. Deltagergebyr: 250,- kr. pr. ekvipage. 
 
10. Leje af boks: 350 kr. Der er et begrænset antal bokse til rådighed. Disse tildeles efter ”først-til-

mølle” princippet. 
 
11. Arrangementet forventes afholdt udendørs. 
 
12. Deadline for tilmelding er 22. maj 2016 til Jette Granhøj, på mail granhoj@mail.tele.dk  eller sendt 

til Gl. Nyborgvej 54, 5772 Kværndrup. For ponyer, der ikke er registreret i HesteData eller i WPCS 
vedlægges kopi af afstamning, dvs. sider med registreringsnummer, farve, opdrætter samt 
afstamning. For hingste med udenlandsk licens gælder, at der skal medsendes dokumentation for 

licens. Tilmeldingsblanketten kan downloades via foreningens hjemmeside. 
 
13. Alt informationsmateriale samt katalog udsendes pr mail ca. 8 dage før arrangementet.  

 
14. Eventuelle spørgsmål om tilmeldingen kan rettes til Jette Granhøj på tlf. 30 31 60 92. 

 
15. Sidste frist for tilmelding: 22. maj 2016. Efter denne dato kun mod dobbelt gebyr og kun såfremt 

tidsplanen tillader det. 



Tilmeldingsblanket til Fynsk Juni Show 19. juni 2016 

 

 
Ponyens navn:   Sec.:    
 
Reg.nr/stb.nr.:    Køn:    
 
Fødselsdato:    Farve:    
 
Far:    Stb.nr.:    
 
Mor:   Stb.nr.:    
 
Morfar:   Stb. nr.:    
 
Opdrætter:   
 
Rytter:   Alder:    
 
Rideklasse:   
 
 
Økonomi (anføres samlet på én blanket ved tilmelding af flere ponyer) 
 
_____ Antal ponyer i showklasser á 250 kr.    
_____ Antal ponyer i rideklasser á 250 kr.    
_____ Antal bokse 350 kr.     
_____ Annonce i kataloget 1/1 side 200 kr.    
_____ Jeg/vi vil gerne yde en ærespræmie på kr.    
_____ Medbringer en ærespræmie på dagen 
 
Samlet betaling      

 
 
Beløbet er vedlagt i check _____  
Eller indbetalt på konto 5772 - 0125 249 140 d.___________ 
 

Tilmelding uden samtidig betaling betragtes som ugyldig. 

 
 
Udstillers navn:    
 
Adresse:    
 
   tlf.  
 
Mail:   ___________________________________________________________________ 
 
       den     
   Underskrift 
 
Sendes til: Jette Granhøj, Gl. Nyborgvej 54, 5772 Kværndrup, granhoj@mail.tele.dk senest den.22. maj 2016. 


