
 

 

 
Det tyder på, at vores kære Welshponyer og Cobs får en god lang sommer på græs og hjemme i vante omgivelser. Derfor glæder 

det redaktionen på nyhedsbrevet ”Welsh Inside” at invitere medlemmer af Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark til ”CyberShow 

2020”. Medlemmer -uanset type af medlemskab- kan deltage.   

Dommere: Marianne Seidenfaden, stutteri Dorthealyst og Lars Vestermann Frandsen, stutteri Fakla. Dommerne tildeler 

hvert billede to karakterer (fra 1-10) – én for selve fotoet, og én for ponyen. Derudover giver dommerne én samlet kommentar til 

hver klasse.  

Du kan tilmelde billeder i følgende klasser: OBS! Max 20 deltagere pr klasse, og man tilmelder efter først til mølle-princippet. 

Klasse Titel 

1 Me and my best Welshpony (Selfie pictures is ok) 

2 Hverdagen med Welshponyer/Cobs i ”Coronatiden” – Billedtekst/titel til billedet skal medsendes!! 

3 Et smukt Welshudtryk (kun et hovedbillede uden trense eller grime) 

4 Bedste klargjorte Welsh (et billede fra siden, og ponyen fremstår tiptop – ingen handler på billedet)  

5 Showklasse på hjemmebane 2020: En welshpony/cob i travbevægelse (set fra siden) – KUN ÈT BILLEDE, INGEN VIDEO! 

6 Engelsk rideklasse på hjemmebane 2020: En Welshpony/cob under rytter i travbevægelse (set fra siden) – KUN ÈT 

BILLEDE, INGEN VIDEO! 

7 Et nyfødt Welshføl fra 2020 (Max 1. uge gammel - ingen mennesker på billedet) 

8 Avlsmatadorer (en avlshoppe set fra siden, som har fået mindst fem afkom - ingen handler på billedet) 

9 Avlshingste (3år+) i forårshumør (en avlsgodkendt, kåret eller licens hingst – set fra siden og ingen handler på billedet) 

10 En Welshpony/cob med rund fødselsdag i 2020 (født i 2010,2000,1990 – Billedet skal være fra 2020 - og ingen handler på billedet) 

11 Bonusklasse: Showoutfit sæson 2020 (Klassen er kun for sjov, og nr. 1, 2 og 3 udpeges. Går ikke med i BIS-finalen) 

 

Alle klassevindere modtager en sponseret gave. Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark bidrager med rosetter til nr. 1, 2 og 3 i alle 

klasser. Nr. 1 og 2 fra hver klasse går videre til finalen, hvor der udnævnes en BEST IN SHOW og RESERVE BEST IN SHOW, som får 

æresbånd og ærespræmier fra foreningen. Alle præmier og rosetter vil blive tilsendt med posten/pakkeshop. 

Hvert medlem kan max tilmelde det samme billede til én klasse, og billedet må gerne – hvis ikke andet anført - være fra arkiv 

og/eller taget af en anden. Ponyen skal være nulevende og ejet af den, som tilmelder. Et medlem kan sagtens deltage i 

flere/samme klasse(r) med forskellige billeder. Ved tilmelding giver du arrangørerne lov til at offentliggøre dit billede på 

internettet og/eller i nyhedsbrevet, så husk at få samtykke fra fotograf, handler, rytter etc.  

Sponsorer er hjertelig velkommen.  Sponsoransvarlig er Linda Jeppesen, som kan kontaktes på eskedal2005@mail.dk 

 

Følg showet på Facebook → https://www.facebook.com/events/670258323750484/  

 

Pris for deltagelse: 25 kr. per billede per klasse. Pengene går til forsendelse af præmier, og overskuddet til foreningen. Betaling 

skal ske via Mobilepay til 27 37 23 67 (Helle K. Jørgensen)  

Deadline for tilmelding: 18. maj 2020 → Udfyld tilmeldingsskema og medsend billede i god opløsning som JPG. 

Alle resultater offentliggøres 1. juni 2020 i nyhedsbrevet ”Welsh Inside” og derefter på www,welshponyer.dk 
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