
Vejen til RØDE ROSETTER  
Tips og tricks til fremvisning og klargøring 
 

Team Fjordglimt har de sidste par år 

afholdt mønstring- og 

klargøringskursus for alle interesserede 

heste og pony folk - og i år er ingen undtagelse.  

Team Fjordglimt har udstillet ponyer i både ind- og 

udland siden starten af 1990’erne, og har i den 

forbindelse klargjort hundredvis af ponyer. Du kan 

derfor forvente en dag, hvor der bliver uddelt både 

små og store tips og tricks om mønstringen- og 

klargøringens svære kunst. Både Helle K. Jørgensen og 

Katrine Lund Olesen har i cirka 20 år fremvist utallige 

ponyer af forskellige racer, og har til sammen vundet 

mere end 10 Hestens Værns Mønstringsmedaljer.  

Dato: Søndag den 29. april 2018 kl. 13.00-17.00. 

Sted: Vi starter på Korshøjvej 26, 8721 Daugård og 

kører efterfølgende til Kohavevej 13, 8721 Daugård 

Program 

• Velkomst 

• Indendørs i ridehal: Praktisk gennemgang af mønstringsregler. Alle får mulighed for at prøve 
kræfter på egen hånd og få feedback. Vi stiller ponyer til rådighed,  

• I stalden på Korshøjvej: Vi klargører ponyer, mens vi viser hvilke produkter, vi bruger hvornår 
og hvordan 

• Indendørs (mens vi spiser kage og drikker kaffe): Teoretisk gennemgang af de britiske og 
danske mønstringsregler, herunder fremvisers påklædning og optræden samt ponyens 
optømning. 

• Efter kl. 17 er der mulighed for at se stutteriets ponyer og nye føl. 

Husk tøj efter vejret. Har du input eller spørgsmål til dagens program, skal du være velkommen til at 

kontakte os. 

Find arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/141555286519435/  

 

Pris: 150 kr. inkl. kaffe/The, kage og frugt. Børn til og med 12 år: 75 kr.  (Betales kontant på 

dagen)     Tilmelding senest 20/4-2018 til Helle Jørgensen på lelle@sol.dk eller 27372367 
NB! Alle er velkommen - Arrangementet er privat. 

 

De bedste hilsner fra, 

Helle & Katrine        
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