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10-ÅRS JUBILÆUMSSHOW 
- En pony-weekend for hele familien 

Lørdag den 3. oktober 2020 & søndag den 4. oktober 2020 
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Invitation til 10-års jubilæumsshow 

Det er med stor glæde, at vi kan byde jer velkommen til 10-års jubilæumsshow for Oktobershowet på 

Fredericia Ridecenter. Det kommer nok ikke bag på nogen, at årets Oktobershow bliver i en lidt anden 

udgave, end vi plejer. Men Corona-pandemien er en (uvelkommen) gæst på ubestemt tid, og vi skal derfor 

også i showhenseende lære at gebærde os i det og tilpasse os herefter. Derfor har vi i showteamet 

udarbejdet nogle foreløbige retningslinjer for deltagelse i Oktobershowet 2020. Dem finder du i et separat 

skriv, og det er vigtigt, at du læser dem igennem, inden du tilmelder. Af samme årsag vil der i 2020 derfor 

også være et max på antal ponyer både lørdag og søndag.  

Hvem kan deltage? Alle registrerede Welshponyer & Cobs samt Shetlandsponyer med pas og stamtavle kan 

deltage – og det er ikke et krav at være medlem af Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark eller Avlsforeningen 

for Shetlandsponyer i Danmark. Vi har desuden inviteret vores nabolande Norge, Sverige og Tyskland til at 

deltage. NB. Føl under registrering godkendes til deltagelse i følshowklasserne. Tilmelder du hingste med 

bedækningslicens/kåring fra udlandet bedes du sende kopi af licens på mail til info@oktobershow.dk 

 

Årets dommerteam: 

In-hand showklasser Welsh: Mr. Heinz Spiekermann, Aleanto Stud, Tyskland 

In-hand showklasser Shetland: Mr. Stein Langørgen, Norge 

Engelske rideklasser: Mr. Stein Langørgen, Norge &   

                                       Mr. Heinz Spiekermann, Aleanto Stud, Tyskland 

Mønstringsdommer:   Kommer senere! 

OBS! Evt. dommerskifte kan forekomme, såfremt der sker ændring i rejsevejledningerne til 

Norge og Tyskland, og I vil naturligvis blive informeret! 

 PROGRAM FOR WEEKENDEN 

 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 
Sådan tilmelder du: 

1. Tilmelding foregår online på www.oktobershow.dk – åbner den 8. september 2020 
2. Efter tilmelding modtager du én bekræftelse på mail med kontonummer og betalings id. 
3. Betaling foregår ikke i tilmeldingssystemet, men skal ske efter tilmelding ved 

bankoverførsel. 
4. Efteranmeldelse er ikke muligt. 
5. Sidste frist for tilmelding er 16. september 2020 kl. 23.59! 

 

 

Lørdag den 3. oktober 2020 Søndag den 4. oktober 2020 
In-Hand Showklasser Welsh  Engelske rideklasser 

In-Hand Showklasser Shetland Engelske rideklasser finaler 

In-Hand finaler og BIS (to separate shows) Mønstringskonkurrence - Børn, junior og Senior 

Mønstringskonkurrence  
 - Old Ladies Cup & Old Mens Cup 

Hestens Værns mønstringsfinale 

mailto:info@oktobershow.dk
http://www.oktobershow.dk/
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IN-HAND SHOWKLASSER 
Mønstring foregår indendørs i to ridehaller. Welsh i ring 1 i det store ridehus og Shetland i ring 2 i det lille 
ridehus. Begge ringe får deres egen indgang, og med god plads til at publikum kan sidde med behørig 
afstand. Der mønstres efter britisk tradition, og alle ponyer vil få en beskrivelse (uden karakter) samt en 
rosette. Der gives rød til 1. plads, blå til 2. plads, grøn til 3. plads, gul til 4. plads, lilla til 5. plads, og resten i 
holdet vil modtage en orange rosette.  
Vi ser gerne at mønstres påklædning er i britisk stil – og det er ikke tilladt med stutterinavn på tøjet. 
NB! - Alle hingste på 2 år eller derover SKAL mønstres i bid og fremviser skal være fyldt 14 år.  

Pris for deltagelse pr klasse: 200 DKK pr. pony 

Klasser: Ring 1 – Welshponyer 
Det store ridehus 

Ring 2 – Shetlandsponyer 
Det lille ridehus 

1 års hingste 1 15 

1 års hopper 2  16 

2 års hingste 3  17 

2 års hopper 4  18 

3 års hingste 5  19 

3 års hopper 6  20 

4 års og ældre goldhopper 7 21 

4 års og ældre følhopper 8 22 

Hingsteføl  9 23 

Hoppeføl  10 24 

4 års og ældre avlsgodkendte/kåret/licens 
hingste 

11  25 

4 års og ældre IKKE 
avlsgodkendte/kåret/licens hingste 

12 26 

1 års og ældre vallakker 13 27 

Veteran klasse** 
Alle på 16 år og ældre. 

  
14 

 
28 

OBS! Der skal være minimum tre deltagere i hver showklasse, ellers vil klasser blive slået sammen, og arrangørerne 
bestemmer, hvorledes de evt. bliver slået sammen, eller evt. opdelt ved for mange/for få tilmeldte. Dog vil Welsh- og 
Shetlandspony showklasser ikke blive slået sammen. 
*Klasse 9, 10, 23 og 24 (Følklasserne). Det er op til den enkelte udstiller, om man ønsker at medbringe moderhoppen 
til fremvisningen.  
**Klasse 14 og 28 er en showklasse for mere eller mindre pensionerede ponyer (både hopper, hingste og vallakker) 
MEN alder har jo ikke altid den store betydning, og vi opfordrer derfor alle til at få deres ældre pony pudset af og vist 
frem. Traditionen tro er der garanti for én ærespræmie til samtlige udstillede veteraner uanset placering. Ligeledes er 
der også tradition for en helt særlig stemning omkring det glædelige gensyn af gamle showkendinger. Vi modtager 
meget gerne et kort skriv om ponyens historie, tidligere resultater etc., som oplæses over højtalerne under 
karakteristikken. 

Ekstra rosette til bevaringsværdige hingste 
I showklasserne for de unge hingste (føl til og med 3 års) + klasserne for ”Ikke godkendte hingste” uddeles 
en særlig rosette til de hingste, som dommerne finder ”Bevaringsværdige som fremtidige avlshingste”. 

NYHED – Championater 
Nr. 1 og 2 fra hver showklasse går videre til junior/senior delfinaler i hver ring, og de to racer mødes ikke i 
fælles finaler, som vi plejer.  

Hos både Welsh og Shetland udnævnes følgende: 

- FØL CHAMPION + RESERVE   
- SUPREME JUNIOR CHAMPION + RESERVE 

o JUNIOR HINGSTE CHAMPION + RESERVE (1-3 års hingste) 
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o JUNIOR HOPPE CHAMPION + RESERVE (1-3 års hopper) 
- SUPREME SENIOR CHAMPION + RESERVE 

o SENIOR HINGSTE CHAMPION + RESERVE (4-15 års hingste) 
o SENIOR HOPPE CHAMPION + RESERVE (4-15 års hopper) 

- VALLAK CHAMPION + RESERVE (alle aldre) 
- VETERAN CHAMPION + RESERVE (16 år + både hopper, vallakker og hingste) 

Alle champions + reserve fra ovenstående fem finaler går videre til BIS-finalen i hver ring, og her udnævnes 
2 x BIS og reserve. I 2020 udpeges IKKE en BIS på tværs af racerne, da vi kører to separate shows i hver ring.  
 
OBS! Dommerne vurderer hvorvidt den enkelt pony/cob er værdig til en championatstitel, og dommeren 
kan derfor undlade at uddele titlen.  
 
 

MØNSTRINGSKONKURRENCE 
Der mønstres efter SEGES mønstringsregler på trekantbane og mønstrer er i neutralt hvidt tøj og sko. 
Dommeren vil inden start demonstrere, hvorledes det foregår. Vi opfordrer alle til at læse regler på: 
https://www.landbrugsinfo.dk/heste/avl/sider/monstringsregler.pdf 
Der vil i alle klasser være rosetter til alle deltagere. 

Det er muligt at deltage i følgende mønstringsklasser om lørdagen: 

• Old Ladies Cup (kvinder på 35 år +) Der mønstres i nederdel/kjole, hat og handsker 

• Old Mens Cup (mænd på 35 år +)  
         Der mønstres i jakke/vest, skjorte, slips, slacks (pæne bukser), hat og handsker 

Det er muligt at deltage i følgende mønstringsklasser om søndagen: 

• Børn: til og med 10 år. NB! Alle deltagere i denne klasse SKAL bære ridehjelm 

• Junior: 11-17 år 

• Senior: 18 år +  

Det er kun tilladt at deltage én gang pr person, dog må samme pony gerne bruges flere gange. Nr. 1 og 2 
(undtagen Old Ladies og Old Men) fra hver mønstringsklasse vil gå videre til mønstringsfinalen (søndag), 
hvor vinderen modtager den prestigefyldte Hestens Værns Mønstringsmedalje samt en vandrepokal. 

OBS!! Der er fuldt program ved Oktobershowet, og deltagere i mønstringskonkurrencen skal derfor være 
opmærksom på, at klasserne formentlig afvikles sideløbende med showklasserne og rideklasserne.  
 
Pris for deltagelse: 50 kr./ekvipage.  

ENGELSKE RIDEKLASSER                     OBS! Alle engelske rideklasser afvikles søndag! 
Brug gerne lidt tid på at læse nedenstående beskrivelser godt igennem. Har du spørgsmål, er du 
velkommen til at sende os en mail på info@oktobershow.dk   

Generelt om alle rideklasserne 
Konkurrencen er i gang i det øjeblik ekvipagerne skridter på banen. Derfor er det vigtigt, at man lige fra 
start ”er på” og opmærksom på at vise sin pony/cob fra bedst mulig side. Ekvipagens udstråling er en 
meget væsentlig del af bedømmelsen. Derudover vægter dommeren en pony med det rigtige racepræg, et 
godt eksteriør samt en rummelig og jordvindende gang. Tillige vurderes ponyens ridelighed, så den skal vise 
lydighed og opmærksomhed over for sin rytter. Når der rides på volte, vil dommeren lægge mærke til 
ponyens gang i forhold til de øvrige. Derudover vurderes rytterens opstilling og diskrete indvirkning også. 
Den samlede bedømmelse er dermed vurderet ud fra et helhedsindtryk af ovenstående. 

mailto:info@oktobershow.dk
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Dommeren sammenligner også ekvipagerne med hensyn til harmoni, opsadling/udstyr og påklædning. Når 
ekvipagerne rider enkeltvis, er der plads til mere individuel ridning, og her får rytteren mulighed for at vise 
ponyens fulde potentiale i forhold til gangarter. Her står de øvrige ekvipager på én række, og man har 
dermed resten af banen til at ride på. Det er vigtigt, at der i trav ALTID rides i letridning. I galoppen er det 
vigtigt, at man viser korrekt galop på volten, og kontragalop/krydsgalop er ikke velset. 

Dommeren kan bede en pony/cob om at forlade ringen, hvis den vurderes at være farlig at ride sammen 
med for de øvrige ekvipager - og denne udgår dermed fra bedømmelsen. Rytteren må ikke forlade ringen 
med ponyen/cob’en uden dommerens tilladelse. Hvis rytteren falder af, kan der ikke fortsættes i klassen, 
og rytteren forlader ringen med ponyen/cob’en til fods. Klassen slutter, når dommeren siger til. Der lægges 
stor vægt på at ponyen ikke stejler, bukker eller er usamarbejdsvillig. 

Da alle ponyer er i ringen på samme tid, kan én pony kun rides af én rytter i hver klasse. En pony/cob kan 
max deltage i to rideklasser i alt i løbet af arrangementet og samme rytter må max deltage i én engelsk 
rideklasse på samme pony/cob. Skulle samme pony gå videre i championatet med to forskellige ryttere, 
er det kun, den ene rytter som kan deltage. 
 
Ponyens optømning 
Der må ikke anvendes klokker eller gamacher, og ”pynt” bruges ikke. Underlaget bør være sadelformet og i 
en diskret farve og/eller helt uden underlag. Der rides med almindelig trense og trensebid eller muffebid, 
evt. kandar eller pelham med to tøjler (det er ofte set i England). Hjælpetøjler er ikke tilladt.  Showet følger 
moderforbundets regler omhandlende fletninger – dvs. kun den lille lykkefletning bag øret til Welsh sec. A-
B-C-D - WPBR kan flettes, hvis det ønskes. Shetlandsponyerne skal have naturlig hårpragt.   

Rytters påklædning 
Rytteren bruger hvide, lysegule eller cremefarvede ridebukser. Hvis der rides med jodhpurs, skal der være 
strop under foden, men det er også tilladt at bruge lange ridestøvler (sort fortrækkes). Der kan anvendes 
mørk stævnejakke eller tweedjakke (grøn fortrækkes) med krave samt skjorte med krave og slips. Der bør 
rides med handsker i lyst eller mørkt skind. Der anvendes ikke smykker eller pynt. Indtrykket skal være 
pænt, bekvemt og sikkert. I alle klasser rides med godkendt ridehjelm. Hjælpere, som kaldes ind i ringen 
under afsadling og opsadling, SKAL være pænt klædt. Katalognummeret påføres rytterens højre arm. 
Ponyens klargøring og rytterens fremtoning har indflydelse på bedømmelsen. Sporer er ikke tilladt, samt 
pisk må ikke overstige 56 cm i længden. 

NYHED - Præmieoverrækkelse og finaler 
Der vil være en roset til alle deltagende ekvipager. Der gives ingen point eller beskrivelser, men dommeren 
vil i hver klasse give mundtligt feedback.  

Nr. 1 og 2 fra Learning Rein, Leading Rein og First Ridden går videre til Mini Ridden Championat, hvor der 
udpeges en champion samt reserve, som herfra går videre til Overall Performance Champion 

Nr. 1 og 2 fra Novice og Open Ridden går videre til Ridden Championatet, hvor der udpeges en champion 
samt reserve, som herfra går videre til Overall Ridden Champion. 

I Overall Ridden finalen udpeges en vinder samt reserve. 

På næste side finder du en beskrivelse af de enkelte klassers udførsel samt fokuspunkter på det respektive 
niveau.   

Pris for deltagelse: 200 DKK/ekvipage.  
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Learning rein (også kaldet ’Tiny Tots’ i England) 

Denne klasse er en rigtig god ”første stævne-klasse”, hvor det gælder om at have det sjovt  

Hvem kan deltage: Hopper og vallakker på mindst 4 år og ryttere i alderen 2 år til og med 5 år - trækker skal 
være over 15 år.  

Påklædning: Der skal være harmoni mellem rytter og trækkers påklædning. Trækker bør bære hat og rytter 
ridehjelm, begge skal bære handsker. Søg evt. leading rein (billeder) på google for inspiration til 
påklædning. Ponyen føres i en line, som er fastgjort i næsebåndet og ikke i biddet. Ponyen skal føres ved 
venstre hånd af trækker, og der skal være stigbøjler påført sadlen. 

Hvordan foregår det: Alle ekvipager rider på banen i skridt i katalognummerorden. Klassen er for de yngste 
og derfor er kravene til selve ridningen ikke høje. I denne klasse skal man kun skridte (må gerne trave lidt, 
hvis man har mod på det, men det er IKKE et krav), og dommeren kan stille lidt spørgsmål til rytteren om 
ponyen. Det kan f.eks. være ”Hvor gammel ponyen er” – ”Hvad elsker den at spise” – ”Hvilken farve har 
ponyen” – ”Hvor tit træner I” osv.  

Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes der igen rundt på volte. Herefter finder den endelige 
oprangering sted. Fokus i bedømmelsen er ofte på harmoni mellem pony og rytter. Derudover vægtes det, 
at ponyen passer på sin rytter og gør det, den bliver bedt om for lette hjælpere. Smil og glæde hos rytteren 
højner helhedsindtrykket, og trygheden ved ridning indgår i bedømmelsen.   

Leading rein 

Hvem kan deltage: Hopper og vallakker på mindst 4 år og ryttere 5-9 år, og trækker skal være over 15 år. 
OBS! Hvis mange deltagere deles klassen i Welsh og Shetland. 

Påklædning: Der skal være harmoni mellem rytter og trækkers påklædning. Trækker skal bære hat og rytter 
ridehjelm, begge skal bære handsker. Søg evt. leading rein (billeder) på google for inspiration til 
påklædning. Ponyen føres i en line, som er fastgjort i næsebåndet og ikke i biddet. Ponyen skal føres ved 
venstre hånd af trækker, og der skal være stigbøjler påført sadlen.  

Hvordan foregår det: Alle ekvipager rider på banen i skridt i katalognummerorden. Herefter rides der 
samlet på dommerens foranledning. Når den fælles del er udført kan der finde en midlertidig oprangering 
sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted og den individuelle bedømmelse 
begynder. Man stiller først op for dommeren (husk at hilse på), og rider dernæst et individuelt program 
(som man selv har planlagt hjemmefra) af en varighed på max 2 min. Skridt og trav skal vises på begge 
volter i letridning. Til slut stiller man igen op for dommeren - og både rytter og trækker hilser pænt af.  

Rytterne skal huske at lave parader og hilse på og af. Det giver dommeren mulighed for at bedømme 
ponyens eksteriør, og rytteren markerer hvornår man starter og slutter sit program. Dommeren kan bede 
om at se ekstra øvelser.  
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Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage på pladsen i rækken, hvor man venter på, at alle 
bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes der igen rundt på volte. Herefter 
finder den endelige oprangering sted.                     

First Ridden 

Hvem kan deltage: Hopper og vallakker på mindst 4 år. Ryttere på max 12 år. OBS! Hvis mange deltagere af 
hver race vil klassen deles i Welsh og Shetland. 
 
Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider på banen i skridt i katalognummerorden. Herefter rides der 
samlet på dommerens foranledning. Det forventes, at man alene kan ride skridt og trav på begge volter. 
Når den fælles del er udført kan der finde en midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på 
et nærmere udpeget sted og den individuelle bedømmelse begynder.  
 
Man stiller først op for dommeren (husk at hilse på), og rider dernæst et individuelt program (som man selv 
har planlagt hjemmefra) af en varighed på max 2 min. Skridt og trav skal vises på begge volter i letridning. 
Galop er frivilligt, og foregår kun i arbejdsgalop – ingen fri galop. Til slut stiller man igen op for dommeren 
og rytter hilser pænt af.  
 
Rytterne skal huske at lave parader og hilse på og af. Det giver dommeren mulighed for at bedømme 
ponyens eksteriør, og rytteren markerer hvornår man starter og slutter sit program. Dommeren kan bede 
om at se ekstra øvelser.  
Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage på pladsen i rækken, hvor man venter på, at alle 
bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes der igen rundt på volte. Herefter 
finder den endelige oprangering sted.  
 
I denne klasse er det tilladt med hjælper i ringen, dog må der ikke benyttes træksnor. Denne hjælper skal 
være pænt påklædt og bære hat, ellers kan dommeren vælge af afvise hjælper i ringen.                          
 

Novice Ridden  
Hvem kan deltage: Unge/urutinerede hopper (dog ikke hopper med diende føl) hingste og vallakker på 
mindst 3 år (født: 2016). For ryttere i alle aldre. OBS! Klassen deles i store og små ponyer, såfremt stor 
tilslutning til klassen. 
 
Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider på banen i skridt i katalognummerorden. Herefter rides der 
samlet på dommerens foranledning. Det forventes, at man kan ride skridt og trav i letridning på begge 
volter – og har man mod på galop, er man velkommen til at vise det. Når den fælles del er udført, kan der 
finde en midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted, og den 
individuelle bedømmelse begynder, som indeholder eget program i skridt, trav og evt. galop på begge 
volter i max 2 minutter inkl. parader, mens resterende ekvipager bliver i ringen og venter. Når alle har 
været til individuel bedømmelse, skridtes der igen rundt på volten. Her finder den endelige oprangering 
sted.  
 

Open Ridden 1  
Hvem kan deltage: Welsh sec A, B og Shetlandsponyer. Hopper (dog ikke hopper med diende føl), hingste 
og vallakker på mindst 5 år. Rutinerede ryttere i alle aldre.  
 
Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider på banen i skridt i katalognummerorden. Herefter rides der 
samlet på dommerens foranledning i skridt, trav (letridning) og arbejdsgalop på begge volter. Herefter er 
der et individuelt program i skridt, trav og galop, fri trav og fri galop i max to minutter efter eget program 
inkl. parader, mens resterende ekvipager bliver i ringen og venter.  
 
Dommeren kan også vælge at bedømme alle deltagende ponyer vist for hånd. Det sker på følgende måde: 
Ponyen trækkes frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra 
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dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage på pladsen i 
rækken. Herefter opsadles ponyen igen. I så fald må rytteren få en hjælper i ringen til at sadle af og på. 
Denne skal være pænt påklædt og bære hat.  
 

Open Ridden 2  
Hvem kan deltage: Welsh sec C, D og WPBR. Hopper (dog ikke hopper med diende føl), hingste og vallakker 
på mindst 5 år. Rutinerede ryttere i alle aldre. 
 
Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider på banen i skridt i katalognummerorden. Herefter rides der 
samlet på dommerens foranledning i skridt, trav (letridning) og galop på begge volter. Herefter er der et 
individuelt program i skridt, trav og galop, fri trav og fri galop i max to minutter efter eget program. inkl. 
parader, mens resterende ekvipager bliver i ringen og venter.  
 
Dommeren kan også vælge at bedømme alle deltagende ponyer vist for hånd. Det sker på følgende måde: 
ponyen trækkes frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra 
dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i 
rækken. Herefter opsadles ponyen igen. I så fald må rytteren få en hjælper i ringen til at sadle af og på. 
Denne skal være pænt påklædt og bære hat.  
 
OBS! Der skal være minimum tre ekvipager i hver Open Ridden klasse. Hvis ikke lægges klasserne sammen 
til én samlet klasse. 
 

LEJE AF BOKSE 
Der er et begrænset antal af bokse i teltstalden  – og tilmelding er dermed efter først til mølle-princippet.  
NB! Boksene er opstrøet med en pakke smuld/spåner, og det er ikke muligt at få halm. Hø i boksene skal 
gives i spand eller hønet. Medbring selv spand til vand. Teltstald åbner fredag den 2. oktober kl. 18.00 og 
lukker søndag kl. 20.00. Opstaldning i teltstald er på eget ansvar og risiko.  

Priser  

Dagsboks (lørdag eller søndag fra kl. 8 til 18.00) 375 DKK 

Weekend boks (fredag kl. 18.00 til søndag kl. 20.00) 550 DKK 

Tilkøb 1 overnatning (fra kl. 18.00 til 8.00) + 100 DKK/pr nat. 

       

CAMPING PÅ SHOWPLADS & BO PÅ HOTEL  
Der er mulighed for overnatning i lastbil, trailer, telt eller campingvogn på showpladsen.  

Pladsen er åben fredag kl. 18.00 og lukker søndag kl. 20.00. Har du brug for yderlig camping, så kontakt os.  

Der er toiletter på pladsen, men ingen bad. Koster 400 DKK pr døgn med strøm og 600 DKK for en weekend. 

 

Kun 550 m fra Fredericia Ridecenter ligger Fuglsangcentret. Her kan lejes værelser. Besøg deres 

hjemmeside: https://www.fuglsangcentret.dk/ 

 

ANNONCERING AF TIL SALG I KATALOGET 

Det er muligt at få din pony sat til salg i kataloget. Afkryds blot ”Til Salg” rubrikken i onlinetilmeldingen.  

Pris 25 kr. pr. pony. 

 

VIL DU VÆRE SPONSOR? 
Vi ønsker som alle foregående år at lave et flot og stort ærespræmiebord! Men uden hjælp fra sponsorer og 
ærespræmiegivere er det ikke muligt. Derfor modtager vi meget gerne præmier i alle prisklasser, som I selv 
medbringer på dagen – alt er hjerteligt velkommen. Send os en e-mail eller afkryds i det online 
tilmeldingssystem.  
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PRAKTISK INFO TIL ALLE UDSTILLERE 
Alle udstillere vil cirka en uge før showet modtage en tidsplan og praktiske informationer. Desuden 
fremsender vi kataloget pr. mail til alle udstillere et par dage før showet. Det er op til jer selv at få det 
printet ud. En printet version sælges til 30 kr. på showdagen i et begrænset omfang. Kataloget kan 
forudbestilles i det online tilmeldingssystem og udleveres på dagen. 

Vi glæder os rigtig meget til at byde alle velkomne til en skøn weekend i ponyernes og hele familiens tegn. 

Har I spørgsmål i forbindelse med invitation, tilmelding og betaling, så kontakt os, og vi hjælper gerne. 

 

Med venlig hilsen 

 
Showteamet bag Oktobershow  
 
Tlf: +45 27372367 (Helle) 
E-mail: info@oktobershow.dk 
NYHED – Følg med på Instagram - @Oktobershow  

 

 

 
Følg med på vores Facebookside: 

www.facebook.com/oktobershow 
 Her kommer løbende nyheder!   
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