
Fotoplageskue for welsh ponyer foråret 2020 
 
Det fynske aktivitetsudvalg inviterer hermed alle medlemmer til fotoplageskue, da alle forårets ”live” plageskuer er 
aflyst. Vi ved godt, at det selvfølgelig slet ikke kan blive det samme, men ser det som en mulighed for at vise sine fine 
plage frem alligevel.  
 
Det foregår således: 

 Der indsendes på mail et opstillingsfoto af plagen set fra den manfri side. Fotoet må kun vise plagen, dvs. 
man må IKKE kunne se mønstreren. Foto skal være taget i marts/april 2020, og vise plagen, som hvis du hav-
de taget den med ”live” 

 Der henstilles til, at man IKKE lægger fotos af plagen på div. sociale medier før showet er ovre. 

 I mailen oplyses plagens navn, section, fødselsdato, køn, registreringsnummer og udstiller (der kan deltage 
1- og 2-års hopper, hingste og vallakker af alle sectioner) 

 Der oprettes en gruppe på Facebook, hvor der laves et album for hvert hold, opdelt efter alder, køn og secti-
on – dog kan hopper, hingste og vallakker slås sammen, hvis der ikke er min. 3 plage i et hold. Der vil kun 
fremgå plagens køn, alder og sec. ved hvert billede (de får katalognumre som vanligt) 

 En godkendt dommer vil udpege nr. 1 og 2 fra hver klasse (der vil ikke blive givet points/karakterer), og fotos 
af disse vil blive samlet i et finalealbum 

 Ud fra finaledeltagerne udpeges Best-In-Show og reserve af dommeren 

 Alle deltagere og tilskuere kan indsende deres bud på BIS og reserve, og der vil blive trukket lod blandt de, 
der vælger de samme BIS og reserve som dommeren 

 Der vil være en præmie til BIS og reserve, samt til den person, der vandt lodtrækningen. Præmier vil blive 
uddelt til vinderne ved første mulige udstilling i foreningsregi 

 Tilsagn om ærespræmier modtages gerne 
 
Deadlines: 

 Tilmeldingsmail med foto skal være os i hænde senest 15/4-20 sammen med betaling på min. 25 kr. pr. plag. 
Deltagergebyret vil gå til præmier og evt. overskud vil gå til aktivitetsudvalgskassen til brug for yderligere ar-
rangementer 

 FB gruppen med holdene laves klar senest 23/4-20 

 Finalealbummet på FB laves senest 1/5-20 

 Indsendelse af kandidaterne til BIS og reserve skal være os i hænde på mail cajmaylie@gmail.com senest 
2/5-20 kl. 12 

 Offentliggørelse af BIS og reserve samt vinder af lodtrækningen 2/5-20 senest kl 18 
 
Tilmelding til Charlotte Jensen på mail cajmaylie@gmail.com og betaling med Mobile Pay 28836175 – skriv navn på 
plagen som besked. 
 

Her et eksempel på korrekt opstillingsfoto: 
 

 
  

Hilsen Det Fynske Aktivitetsudvalg 
Louise, Jette og Charlotte 


