
 

 

Welsh Pony og Cob avlen i Danmark og det jyske aktivitetsudvalg indbyder 
medlemmerne til  

Jysk Efterårsshow lørdag d. 10. september 2022 
 

 
 

1. Showet afholdes på Viborg Rideklub, Koldingvej 215, 8800 Viborg. 

2. Der vil være showklasser efter engelsk model uden point eller beskrivelser og der vil være engelske 
rideklasser. 

3. Dommer: Davy Wormgoor, Holland. 

4. Tilmeldingsblanketten findes på foreningens hjemmeside under arrangementet i 
aktivitetskalenderen. 

5. Arrangementet afholdes som et foreningsarrangement og dertilhørende regelsæt. . 

6. Showklasser: 
a. Udstiller skal i henhold til foreningens love have avlermedlemsskab enten individuelt eller 

familiemedlemsskab. 

b. Der kan tilmeldes i alle fem sectioner og alle køn og aldre. Hingste på 4 år og ældre skal være 
godkendt til avl, enten ved kåring eller licens. Hingste på 2 år og derover fremvises i trense. 

c. Nr. 1 og 2 fra hver showklasse deltager i ungdyrs-, hoppe- og/eller hingstechampionat i 
sectionen. Championatsvinderne deltager i konkurrencen om supreme og reserve indenfor 
sectionen, som går videre til konkurrencen om ”Best in Show”. Er der mindre end 3 dyr 
kvalificeret til et sections championat går de direkte til Supremechampionatet, hvis 
dommeren finder ponyerne værdige til championats titlen. 

d. Vallakker tilmeldt til showet vil, uanset section, deltage i én samlet klasse. Vinderen af klassen 
vil blive udnævnt med titlen ”Dagens bedste vallak” og modtager en champion roset. Nr. 1 
og nr. 2 i klassen går videre til deres respektive sectioners supreme championat.  

7. Engelske rideklasser 
a. Deltagelse kræver i henhold til foreningens love som minimum et bruger- eller intro-

medlemsskab for den person, der tilmeldes klassen eller at udstiller har avlermedlemsskab. 

b. Der er mulighed for at deltage i  
i. Learning Rein: For registrerede hopper og vallakker på 4 år og ældre. Rytteren skal 

være fyldt 2 år, men ikke være fyldt 6 år på showdagen. Ekvipagen vises af en 
voksen, der har en ”leading rein” (førertølje) i ponyen. 

ii. Leding Rein: For registrerede hopper og vallakker på 4 år og ældre. Rytteren skal 
være fyldt 3 år, men ikke være fyldt 9 år på showdagen. Ekvipagen vises af en 
voksen, der har en ”leading rein” (førertølje) i ponyen. 

iii. First ridden: For registrerede hopper og vallakker på 4 år og ældre. Galop er ikke 
obligatorisk i det individuelle show. For ryttere i alle aldre. 

iv. Novice Ridden: For registrerede, unge/urutinerede ponyer eller cobs (hopper, 
hingste og vallakker) på 4 år og ældre. For rutinerede ryttere fra og med 14 år og op. 
Galop er ikke obligatorisk i det individuelle show. 



 

 

v. Open Ridden: For registrerede hopper, hingste og vallakker på 4 år og ældre. Ryttere 
fra 12 år og op, dog min. 14 år, hvis der rides på hingst. 

c. Rideklasserne vil om muligt blive opdelt – afhængigt af antallet af tilmeldte deltagere. Hvis 
muligt opdeles de efter køn (hopper og vallakker vs. hingste) og evt. efter alder (junior vs. 
senior). 

d. Det er ønskeligt, at ekvipagen er harmonisk. Harmonien kan have indflydelse på dommerens 
bedømmelse. 

e. Se særskilt bilag med beskrivelse af rideklasserne. 

f. Vinderen af hver klasse går videre til finalen om Ridden Champion. 

 
8. Der er et begrænset antal bokse til rådighed. Disse udlejes efter ”først-til-mølle” princippet. 

9. Arrangementet afholdes udendørs. Pladsen er åben fra kl. 8. Ophold på pladsen er for egen regning 
og risiko. 

10. For ponyer, der ikke er registreret hos SEGES vedlægges kopi af afstamning, dvs. sider med 
registreringsnummer, fødselsdato, farve, opdrætter samt afstamning. For hingste med udenlandsk 
licens gælder, at der skal medsendes dokumentation for licens.  

11. Alt informationsmateriale samt katalog udsendes pr mail ca. 5 dage før arrangementet.  

12. Vi modtager meget gerne sponsorater ifm. afholdelse af showet. Som sponsor vil man få sit 
logo/billede i kataloget samt på Facebook under ”Begivenheden”. Send venligst det ønskede 
logo/billede til Linda Donna Rasmussen Noerrelidestud@gmail.com 

13. Deadline for tilmelding er onsdag d. 27. august 2022 til Linda Donna Rasmussen, på mail 
Noerrelidestud@gmail.com   

14. Der kan efteranmeldelse mod dobbelt gebyr, såfremt der er plads i tidsplanen.  

15. De til enhver tid gældende Corona-regler vil blive overholdt, hvilket kan betyde begrænsninger i 
antallet af personer på pladsen samt krav om gyldigt coronapas. 

16. Tilmeldingsgebyret tilbagebetales, hvis showet mod forventning må aflyses ved nye Covid-19 
restriktioner. 
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