
 

 

Det store hesteshow - Roskilde Dyrskue 2021 

Planlægning af opvisningsshowet til Roskilde Dyrskue den 4.-6. juni 2021 er i gang.  

Welsh er i år udtaget til show, alle 3 dage på årets dyrskue. Vi gentager showet fra tidligere år, med ridning 

af stafet, fornyet med mindre spring i ridtet. 

I dette show kan vi max. have 18 deltagende ekvipager, hvorfor dem som ønsker at deltage, bedes udfylde 

vedlagte skema. Tilmeldes der flere ekvipager, oprettes der en venteliste. Sidste frist for tilmelding er den 

26. marts 2021 kl. 12.00. 

Vi gør opmærksom på, at vi som showarrangører forbeholder os ret til at vælge mellem de 

tilmeldte/fremmødte ekvipager, hvis vi vurderer at ekvipagen ikke kan benyttes i showet. 

 

Der stilles følgende krav, som skal kunne opfyldes, såfremt du vil deltage:  

- Bosiddende på Sjælland og øerne.  

- Registreret Welsh pony. Alle sectioner er velkomne.  

- Krav om regelmæssig vaccination. 

- Fuldt styrbar pony/hest også i stressende og larmende situationer 

- Ride min. L-niveau enten i spring eller dressur.  

- Vant til trafik og larm.  

- Deltage til træninger på adressen: Karlslunde Centervej 31, 4030 Tune. Alle træninger er som 
udgangspunkt obligatoriske. 

- Egen betaling på ca. 500 kr., herudover kommer evt. udgift til campingplads på dyrskuet.  

Da vi fortsat er underlagt restriktioner pga. Covid-19, vil træningerne være færre end tidligere år, hvorfor 

det er vigtigt, at deltagerne prioriterer samtlige træninger!  

Vi henstiller til, at det så vidt muligt, kun er ekvipagen og 1 hjælper, som kommer til træningerne. Dette 

for at holde personantallet og smitterisikoen nede.   

Alle træninger afholdes udendørs på en mark, uanset vejret. Træningerne forventes at vare et par timer.  

Planlagte træningsdatoer: 

18/4 - 2021 - Kl. 10.00 

2/5 - 2021 - Kl. 10.00 

16/5 - 2021 - Kl. 10.00 

30/5 - 2021: Tidspunkt kommer senere (Godkendelse af showet på dyrskuepladsen) 

3/6 - 2021: Tidspunkt kommer senere (Generalprøve på dyrskuepladsen) 

 

Har du ikke en pony/hest at ride, men vil du gerne være en del af showet alligevel, søger vi nogle friske 

hjælpere også. 

Har du spørgsmål til ovenstående kontakt da Vicky Stolberg på mail: vstolberg@hotmail.com  

 

Vi glæder os til at se jer!  

Venlig hilsen 

”Showarrangørerne”       

(Nana, Line, Tania, Vicky)  



 

 

Tilmeldingsskema 
Tilmeldingsskemaet bedes udfyldt og sendt til Vicky senest den 26. marts 2021 kl. 12.00. 

Mail: vstolberg@hotmail.com 

Hest:  

Section:  

Alder:  

Niveau  

Evt. kommentar 

vedr. hesten 

 

 

Rytter:  

Alder:  

Niveau:  

Evt. kommentar 

vedr. rytter 

 

 

Hjælper:  

Evt. kommentar   

 


