
 

 

 

 

Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviterer alle medlemmer med avlermedlemskab til foreningsshow på Store 

Hestedag. Showet afholdes på Roskilde Dyrskueplads, Poppelgårdsvej 10, 4000 Roskilde (Port 6). 

Arrangementet afvikles i samarbejde med Store Hestedag, men i en separat Welsh-udstilling, som ikke må forveksles 

med de åbne klasser, som Store Hestedag indbyder til. 

Foreningens showregler gælder og der kan tilmeldes dyr i alle fem sectioner, i alle aldre og køn.  

Det tilstræbes at afvikle separate klasser for føl, ungdyr (1-3 års) og senior (4 års og ældre) i hver section, men 

klasser med under tre tilmeldte dyr, kan blive lagt sammen. 

Hingste på 4 år og ældre skal være godkendt til avl, enten ved kåring eller licens. 

Årets dommer er: Lars Frandsen, Stutteri Fakla. 

Bedømmelsen foregår på walisisk manér uden point/beskrivelser af dyret. 

Nr. 1 og 2 i hver klasse går videre til championats-finalerne. Championaterne udpeges for hver section. Disse 

champions og reserver går videre til Best In Show. 

På Store Hestedag er der krav om vaccination og der vil være dyrlægeindsyn ved ankomsten. 

Store Hestedags regler mht. sundhedserklæring og vaccinationer skal følges – se nærmere og hent 

sundhedserklæring på Store Hestedags hjemmeside: www.storehestedag.dk. Strøelse, foder og spande skal 

medbringes, og bokse SKAL muges ud før hjemrejse. 

 

Økonomi: 

Show-klasse: 200 kr. Føl ledsaget af en tilmeldt hoppe, kan tilmeldes for 150 kr.  

(Inkl. i tilmeldingsgebyret er 1 armbånd) 

Bokspris: 200 kr. 

(inkl. 1 ekstra armbånd for den først tilmeldte pony) 

Ekstra armbånd: 100 kr.  

(Armbånd kan benyttes både lørdag og søndag)  

 

Ærespræmier: 

Vi modtager meget gerne tilsagn om ærespræmier. Skriv evt. præmie på tilmeldingsblanketten eller kontakt Nana 

Sørensen via mail: nanasoerensen@gmail.com. 

 

Tilmelding: 

Tilmelding skal ske senest den 31. juli 2019 til Vicky Stolberg på vstolberg@hotmail.com. 

Tilmelding er kun gyldig ved samtidig indbetaling af tilmeldingsgebyr, til foreningens konto i banken - reg. 7613 – 

1012825. Hvis betalingen ikke er indgået på kontoen senest den 1. august 2019, afvises tilmeldingen. 

Efteranmeldelse er kun mulig hvis tidsplanen tillader dette, og mod betaling af dobbelt gebyr.  

Ved efteranmeldelse kan det ikke forventes at der vil være armbånd, boks eller at det udstillede dyr bliver nævnt i 

kataloget over Store Hestedag. 
 

 

http://www.storehestedag.dk/

