
 

 

Fyns September Show lørdag d. 5. september 2020 

 

Welsh Pony og Cob avlen indbyder til Show på Rideklubben Odin,  
Ålemarksgyden 36, 5270 Odense N. 

 
Showet er erstatning for årets traditionelle Shows, som vi desværre har måtte aflyse grundet COVID-19 

restriktionerne. 
 

1. Arrangementet afholdes som et foreningsarrangement og dertilhørende regelsæt. 

2. Dommer: Carl Trock og Ninett Gulddal 

3. Der kan tilmeldes i alle fem sectioner og alle køn og aldre. Hingste på 4 år og ældre skal være godkendt til 
avl, enten ved kåring eller licens. 

4. Bedømmelsen foretages på britisk manér, og der vil ikke blive givet points eller beskrivelser.  

5. Det tilstræbes at afvikle separate klasser for 1-års, 2-års og 3-års, junior (4 til 7 år) og senior (fra 8 år) ponyer 
i hver section, men klasser med under tre tilmeldte ponyer kan blive lagt sammen. Der vil også være 
følklasse(r). 

6. Vallakker tilmeldt til showet vil, uanset section, deltage i én samlet klasse. Vinderen af klassen vil blive 
udnævnt med titlen ”Dagens bedste vallak” og modtager en champion roset. Nr. 1 og nr. 2 i klassen går 
videre til deres respektive sectioners supreme championat.  

 
7. Nr. 1 og 2 fra hver showklasse deltager i ungdyrs-, hoppe- og/eller hingstechampionat i sectionen. 

Championatsvinderne deltager i konkurrencen om supreme og reserve indenfor sectionen, som går videre til 
konkurrencen om ”Best in Show”. Er der mindre end 3 dyr kvalificeret til et sections championat går de 
direkte til Supremechampionatet, hvis dommeren finder ponyerne værdige til championats titlen. 

8. Der er mulighed for at deltage i de Engelske Rideklasser: ”Leading Rein”, ”First Ridden”, ”Novice Ridden” og 
”Open Ridden”.  

9. Der er et begrænset antal bokse til rådighed. Disse udlejes efter ”først-til-mølle” princippet. 

10. Arrangementet forventes afholdt udendørs. 

11. For ponyer, der ikke er registreret i HesteData vedlægges kopi af afstamning, dvs. sider med 
registreringsnummer, fødselsdato, farve, opdrætter samt afstamning. For hingste med udenlandsk licens 
gælder, at der skal medsendes dokumentation for licens.  

12. Alt informationsmateriale samt katalog udsendes pr mail ca. 8 dage før arrangementet.  

13. Sponsorer af ærespræmier kan få logo/billede i kataloget samt på Facebook under ”Begivenheden”. Send 
venligst det ønskede logo/billede til berglind.jessen@tdcadsl.dk 

14. Ved at tilmelde gives samtidigt tilsagn om at pony og ejerforhold må oplyses såvel i foreningens trykte som 
digitale medier. Ligeledes gives tilsagn om at eventuelle fotos fra showet kan  bruges af foreningen.  

15. Deadline for tilmelding er søndag d. 16. august 2020 til Kerstin Berglind, på mail 
berglind.jessen@tdcadsl.dk eller sendt til Vængegårdsvej 12, 4370 St. Merløse.  

16. Der kan efteranmeldelse mod dobbelt gebyr såfremt der er plads i tidsplanen.  

17. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales, hvis showet mod forventning må aflyses ved nye Covid-19 restriktioner. 

mailto:berglind.jessen@tdcadsl.dk
mailto:berglind.jessen@tdcadsl.dk

