
Klargøringskursus på Sjælland 
 
Så er det tid til det årlige klargøringskursus på Sjælland. Vi har valgt at udvide klargørings-
kurset, så vi også har en dommer til stede på dagen. Dagen vil derfor være delt i to katego-
rier - En del bestående af selve klargøringen og en del bestående af en dommers vurde-
ring/bedømmelse. 
 
Aktivitetsudvalget har igen i år, allieret sig med Mie Christiansen fra Stutteri Chopin. 
Mie har mange års erfaring i fremvisning og klargøring af Welsh ponyer i alle 5 sectioner. 
 
På dagen vil Mie klargøre en pony og samtidig fortælle om, hvordan man på bedste vis får 
den trimmet, så den fremstår bedst muligt, i forhold til et show. 
 
Det er tillige blevet muligt, at medbringe egen pony på dagen, hvis det har interesse. 
Ved at medbringe egen pony, har du altså mulighed for, at få en helt specifik vejledning in-
denfor klargøring og samtidig få  en dommers kommentar med på vejen. Så udnyt endelig 
denne helt unikke chance! 

 
Sidder du med spørgsmål som: 

- Hvordan trimmes ponyen? 

- Hvordan er det nu med manen og halen? 

- Hvad med hovskægget? 

- Hvad med foderstanden? 

- Hvilken hvid grime skal jeg bruge, så jeg fremhæver ponyens udtryk bedst muligt? 

- Hvad med trense/bid til min hingst? 
 

Eller måske noget helt andet - så er dagen netop henvendt til dig! Her er rig mulighed for, 
at få en masse tips og tricks med hjem. 
 

Kurset afholdes søndag d. 26. marts 2017 kl. 13.00 og gennemføres kun, ved min.  
10 deltagere. 

Adressen er: Stutteri Chopin, Hasbjergvej 4, 4760 Vordingborg. 
 

Tilmelding skal ske senest d. 20. marts til Vicky på vicky@stutterivica.dk  
Oplys venligst om der medbringes pony. Der er et begrænset antal bokse, som fordeles 

efter ”først til mølle” princippet.  
  

Vi glæder os til at se jer, til en spændende og lærerig dag! 
 

Med Venlig Hilsen 

Aktivitetsudvalget Sjælland :-) 
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