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Invitation og tilmelding til  

Plageskue og hingsteparade på Dorthealyst  

d. 30/4 2022  
   

  

Den 30. april 2022 afholdes plageskue og hingsteparade på Dorthealyst, Knabstrup Møllebakke 4, 

4440 Mørkøv.  Skuet er åbent for ponyer og småheste af racer som Fjord, Connemara, Dartmoor, 

Shetland, New Forest, Highland, Fell, Dales, DSP, Pinto, Haflinger, Nordlandshest/lyngshest, Russ, 

Tinker og Welsh.  

Bedømmelsen foretages af erfarne dommere, der har en bred viden i bedømmelse af de mange 

racer. Udover ærespræmier til finaledeltagerne vil der også være mønstrings-/soigneringspræmie til 

hhv. en plag og en hingst. Skuet afholdes i ridehus, og der vil være mulighed for at købe lidt 

forfriskninger i cafeteriet.  

  

Plageskue  

Der kan tilmeldes 1-års og 2-års hopper, hingste og vallakker samt 3-års hopper og vallakker. De 

bedste plage konkurrerer med plage fra de andre racer om at blive Best In Show. Alle plage med 

mindst 8 i helhed går videre i BIS konkurrencen. Tilmeldingsgebyr er 220 kr. pr plag.  

 

Hingsteparade 

Avlsgodkendte/kårede hingste kan tilmeldes, og hver hingst tildeles 4 minutter til opvisning efter 

eget valg. Der vil også blandt disse blive udpeget en BIS-vinder. Fremvisningen/præsentationen af 

hingsten tæller med ved udpegningen af BIS.  

Der vil være tid nok mellem hingsteparaden og BIS konkurrencen til at klargøre hingsten.  

Der er intet tilmeldingsgebyr på godkendte hingste.   

  

Ved tilmeldingen gives samtidigt tilsagn om at pony, ejerforhold og resultater må oplyses såvel i 

vore trykte som digitale medier, samt at resultaterne kan videregives til de respektive avlsforeninger. 

Ligeledes gives tilsagn om at eventuelle fotos fra showet kan bruges af os.   

 

Tilmeldingsfristen er 10. april 2022 

 

Der kan efteranmeldes/ændre tilmeldt pony/hest indtil kataloget ”er klar” for et ekstragebyr på 100 

kr., kontakt Kerstin Berglind, kerstin@jessen.pe  

  

Vi vil være mere end taknemmelige for ærespræmier eller beløb til køb af præmie. Det vil 

selvfølgelig blive nævnt i kataloget og i facebookgruppen med evt. logo.   

 

Følg med på vores facebookgruppe ”Plageskuet Dorthealyst”.   

 

  

Med venlig hilsen  

Plageskueudvalget, Dorthealyst.  
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Tilmelding til  

Plageskue og hingsteparade på Dorthealyst  

d. 30/4 2022 
 

Tilmeldingsskema       OBS! Kun 1 skema pr. pony  
Gebyr 220 kr. pr plag.   

Avlsgodkendte hingste er gratis. 
 

Sæt kryds:     

 1-års hoppe  1-års hingst  1-års vallak 

 2-års hoppe  2-års hingst  2-års vallak 

 3-års hoppe    3-års vallak 

   Hingst til hingsteparaden  
      

Navn: Reg.nr./stb.nr.:  

Far: Reg.nr./stb.nr.:  

Mor: Reg.nr./stb.nr.:  

Morfar: Reg.nr./stb.nr.:  

Født: Opdrætter: 

Udstiller: 

Adresse: 

E-mail: 

Mobil: 

Gebyr 220 kr. pr. plag 

Avlsgodkendte hingste til hingsteparaden er gratis 
Kr. 

Boks 250 kr. 

Hvis alle bokse er udlejet ønsker jeg:                                

Stå på venteliste  JA     /     NEJ 

Få boksbeløbet retur på konto  

PS. Der er et begrænset antal bokse, som fordeles efter ”først til 

mølle” princippet. 

Kr. 

Vil gerne yde ___præmie(r), der vedlægges 250 kr. til køb heraf.  

 

Vil gerne yde ___præmie(r), som fremsendes: __ eller medtages på 

dagen: __                   Anslået værdi af ærespræmie: _______  

 

Vedlæg venligst logo eller lign. i jpg-format til katalog/Facebook 

 

Kr. 

 

 

 

I alt Kr. 

Gebyr indsættes på konto reg.nr. 0537  konto 710822    



Side 3 af 3 

 

 

 

 

Tilmeldingsblanketten sendes/mailes til:   

Shetland, Haflinger og Tinker:  

Pernille Sandø, Kirkevej 26, 4572 Nr. Asmindrup, mail@pernille-sandoe.dk 

Connemara: Lone Christensen, Sorøvej 95, 4200 Slagelse, jsdlonec@gmail.com  

Pinto: Marianne Christensen, Smidstrupvej 42, 3230 Græsted, marianne-c@sol.dk 

Fjord: Signe Olsen, Husmandsvej 1, 4261 Sandved, Formand.fjordest@gmail.com 

DSP: Lotte Petersen, Søskrænten 12, 4340 Tølløse, lottep74@gmail.com 

Øvrige (Welsh, Dartmoor, New Forest, Highland, Fell, Dales, Nordlandshest/lyngshest, 

Gotlandsruss o.a.): Kerstin Berglind, Vængegårdsvej 12, 4370, St. Merløse, kerstin@jessen.pe 

  

 

Ved tilmeldingen gives samtidigt tilsagn om at pony, ejerforhold og resultater må 

oplyses såvel i vore trykte som digitale medier, samt at resultaterne kan videregives til 

de respektive avlsforeninger. Ligeledes gives tilsagn om at eventuelle fotos fra showet 

kan bruges af os.  

 
 

 

OBS – OBS - OBS 

Kopi af indbetaling skal vedlægges tilmeldingsblanketten 

For ponyer, der IKKE er registreret hos SEGES skal kopi af afstamning vedlægges. 

Alle dyr skal være stambogsførte i henhold til racens egne krav. 

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 10. APRIL 2022. 

 

mailto:mail@pernille-sandoe.dk
mailto:jsdlonec@gmail.com
mailto:marianne-c@sol.dk
mailto:Formand.fjordest@gmail.com
mailto:lottep74@gmail.com
mailto:kerstin@jessen.pe

