
 

 

 
 
Invitation til Jysk Plageskue og hingsteparade for småheste og 
ponyracerne på Egum Rideklub lørdag d. 24. april 2021 kl. 9.00 
 
Adresse: Egum Rideklub, Gl. Egumvej 140, 7000 Fredericia. 

 
Vejleegnens Fjordheste indbyder endnu engang andre småheste og ponyracer til 
at deltage. Skuet afholdes af Vejleegnens Fjordheste.  
 
VIGTIGT! Vi følger regeringens gældende restriktioner som er gældende ved 
afholdelse af plagskue. Vi fremsender mail til tilmeldte med de gældende restriktioner forinden 
plagskuet, og der vil komme opdateringer på vores Facebook og hjemmeside. 
 
En race vil blive bedømt ad gangen. Der bliver givet 5 karakterer, som står for type, rammer, 
fundament, bevægelse og helhed. 
 
Hold-opdelingen bliver:     1 års hingste 

1 års hopper 
2 års hingste 
2 års hopper 
2 års vallakker 
 

Når alle racens plage er bedømt, udpeger dommerne racens bedste plag. Alle racens fløje med min. 8 
i helhed, samt alle racens plage med 9 i helhed kan deltage i konkurrencen om racens bedste plag. 
Racens bedste plag går videre til konkurrencen om dagens Best In Show. Skuet afsluttes med, at der 
udpeges BIS vinder og en reserve. For at opnå den bedst mulige bedømmelse opfordres udstillere til 
at forberede plagen i god tid. Se evt. link: https://www.facebook.com/watch/?v=1440948506234050 
 
Martin Bloch vil atter være dommer sammen med Dennis Bisgaard.  
 
Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke tilladt at plagene bliver håndteret af børn under 12 år 
til arrangementet. Desuden opfordrer vi alle udstillere til at bære ridehjelm under håndtering af 
plagene. 
 
Ponyerne vil blive bedømt i følgende rækkefølge: 
Formiddag: 

● Fjordheste 
Eftermiddag: 

● Haflinger 
● New Forest 
● Shetlænder 
● Connemara   
● Welsh        

 
Arrangørerne anbefaler at deltagende plage er vaccineret.  
 
Avlsforeninger og andre interesserede er velkomne til at skænke en ærespræmie til skuet.  
Præmien kan naturligvis mærkes til en bestemt race og man vil få en annonce i kataloget.  
Kontakt info@vejleegnensfjordheste.dk eller 6017 3056. 
 
I forbindelse med skuet vil der være en hingsteparade, hvor der kan fremvises avlsgodkendte hingste. 
Hver hingst har 4 minutter, hvor den kan fremvises efter udstillers ønske.  
Husk at medbringe information til speaker. 
 
Tilmeldingsblanket findes på vores hjemmeside: http://www.vejleegnensfjordheste.dk 
Er der spørgsmål til dagen, så kan man tage kontakt til Niels Mortensen, mobil 6131 5497 


