
Invitation til  
Fyns Plageskue for Ponyracer 

 
 
Det vil glæde os at se jer til Fyns Plageskue for Ponyracer, som afholdes på Allerupgaard ved 
Højby, Odense 
 

Lørdag d. 4. maj 2019 med forventet start kl. 9.00 
 
Der kan udstilles hopper, hingste og vallakker født i 2017 og 2018 af pony- og småhesteracer samt 
racerne Pinto, Palomino og Knabstrupper. 
De udstillede plage skal have rødt eller blåt hestepas og være registrerede i et avlsforbund 
tilknyttet Landsudvalget for Heste eller hermed sidestillet avlsorganisation.  
Dyr som er registreret i en udenlandsk avlsorganisation bedes fremsende kopi af passet.  
 
De tilmeldte dyr inddeles i klasser efter race (Welsh efter sectioner) og køn. De 1 årige dyr 
bedømmes som de første, hvorefter der afvikles delfinale for dem som har opnået minimum 8 i 
helhed. Herefter bedømmes de 2 årige dyr med efterfølgende delfinale for dem som har opnået 
minimum 8 i helhed. I den afsluttende finale udpeges BIS og res. BIS. 
 
Bedømmelsen foregår efter 10-talsskalaen og der gives i alt 5 karakterer.  
Karaktererne gives for henholdsvis type, kropsform, fundament, bevægelse og helhed.  
 
Tilmelding og tilmeldingsgebyr på kr. 200,- pr. plag til bedømmelse skal være os i hænde  
senest d. 14. april 2019. Vi henstiller venligst til at denne frist overholdes.  
Efteranmelding kun mod dobbelt tilmeldingsgebyr og såfremt tidsplanen tillader det. 
 
Der er et begrænset antal bokse til rådighed, som udlejes efter først-til-mølle princippet. Max en 
pony pr. boks. Betaling på kr. 300,- pr. boks skal følge tilmeldingsgebyret.  
Du hører fra os, hvis der ikke kan blive en boks til dig. 
 
Tilmelding kan sendes pr. mail til  jettems78@gmail.com 

- Eller pr. post til  Jette Møller Sørensen  
Eskemosegyden 72  
5600 Faaborg 

 
Tilmeldingsgebyret bedes indbetalt på bankkonto: Reg.nr. 5975 – Kontonr.: 1027299 
HUSK ved betaling at påføre udstillernavn, antal ponyer og evt. boksleje, der betales for. 

 
Med venlig hilsen og på gensyn 

 
Det Fynske Ponyskueudvalg 

 
 
Yderligere oplysninger vedrørende følskuet kan fås ved henvendelse til udvalget: 

 Bianca Strandholdt – 31 71 82 10 – famstrandholdt@gmail.com  
 Jette Granhøj – 30 31 60 92 – granhoj@mail.tele.dk  
 Jette Møller Sørensen – 22 96 02 29 – jettems78@gmail.com  
 Kaj Larsen – 40 85 21 17 – kaj.veflinge@mail.tele.dk  
 Margit Brøjtenborg – 25 37 45 45 – dalsmøllevej5@gmail.com  

 



TILMELDINGSBLANKET TIL FYNS PLAGESKUE FOR PONYRACER 
 
Lørdag d. 4. maj 2019 på Allerupgaard 
 
Til bedømmelse tilmelder jeg hermed: _____ Hingst  

  _____ Hoppe 
  _____ Vallak 

 
 

RACE: (SEC.:) 

NAVN:  

REG.NR.:  

FARVE: FØDT:  

FAR: STB.NR.: 

MOR: STB.NR.: 

MORFAR: STB.NR.: 

OPDRÆTTER:  

EJER:  TLF.NR.: 

ADRESSE:  
 

 

POSTNR./BY:  

EMAIL:  
 

ER PONYEN TIL SALG?  _____ JA _____ NEJ 
JEG VIL GERNE GIVE ÆRESPRÆMIE _____ JA _____ NEJ  
ØNSKES ANNONCE I KATALOGET? _____ JA _____ NEJ 
(Materiale fremsendes pr mail senest 14. april 2019 - Gratis for ærespræmiegivere)  
 
BOKS ØNSKES – Leje Kr. 300,-  _____ JA _____ NEJ 
Udlejning sker efter først-til-mølle princippet. Max 1 pony pr. boks.   
Betaling for boks skal følge tilmeldingsgebyret.  
 
Tilmeldingsgebyr:  Kr. 200,- pr. plag  
  

  I alt kr. _________ bedes indbetalt senest 14.04.2019 på: 
 

Bankkonto: Reg.nr. 5975 – Kontonr.: 1027299 
HUSK at angive dit navn samt antal ponyer og evt. boksleje i forbindelse med indbetalingen! 

 

Tilmelding sendes til:  Jette Møller Sørensen – mail: jettems78@gmail.com  
Med ovenstående tilmelding gives samtidigt tilsagn om at pony og ejerforhold må oplyses såvel i Fyns 
Ponyskuers trykte som digitale medier. Ligeledes gives tilsagn om at eventuelle fotos fra showet kan bruges 
af Fyns Ponyskuer.  

   

 
  , d.      /     - 2019 
            (Sted)    (Underskrift) 


