Invitation til
Welsh Følskue Fyn
Da Fyns Ponyskuer for Ponyracer desværre er ophørt, kan vi i år i stedet invitere til følskue for alle
registrerede welsh føl født i 2022. Alle sectioner er selvfølgelig velkomne (A, B, C, D og WPBR) og
vil blive bedømt af Marianne Seidenfaden.
Welsh Følskue Fyn finder sted lørdag d. 27. august 2022
på Odin Rideklub, Ålemarksgyden 36, 5270 Odense N
De tilmeldte føl inddeles i klasser efter sectioner og køn. De vil blive bedømt efter 10-talsskalaen
og der gives i alt 5 karakterer. Karaktererne gives for henholdsvis type, kropsform, fundament,
bevægelse og helhed. Føllene kan fremvises med eller uden moderhoppen, og mønstres først på
trekantbane i skridt og trav, og derefter kan føllet vises løs (valgfrit). Alle føl med min. 8 i helhed er
indstillet til deltagelse i finalen, hvor Skuets bedste føl og Reserve udpeges.
Såfremt der er et stort antal deltagere, kan der blive tale om at lave delfinaler for hhv. hoppe- og
hingsteføl, hvorefter et antal går videre til finalen. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af tidsplanen
i kataloget.
Tilmelding, udstillerkort og betaling skal være os i hænde senest d. 15. juli 2022. Har man et udvalg af føl, men ikke helt så tidligt kan se, hvilke, der kunne tænkes at blive klar på dagen, kan man
starte med at tilmelde ”et antal”, og senest 10. august 2022 sende informationsskemaet med
navn og andre data på, hvilke føl, der blev de heldige.
Der kan etableres chipmærkningsplads, såfremt der tilmeldes og fremmøder minimum 15 føl. Hvis
det krav ikke opfyldes, vil gebyret selvfølgelig blive returneret. Det kan oplyses, at prisen for
hjemmemærkning i 2022 er 810 kr., hvorimod prisen på en mærkeplads er 315 kr.
Da vi starter helt på bar bund, vil vi blive taknemmelige for ethvert bidrag i form af sponsorbidrag
til bånd/rosetter, ærespræmier osv. – også gerne, selv om du ikke er udstiller.
Til gengæld tilbyder vi en annonce i kataloget; annoncen skal fremsendes senest 10/8-22
til charlotteajensen@outlook.dk
Der er et begrænset antal bokse til rådighed, som udlejes efter først-til-mølle princippet.
Du hører fra os, hvis der ikke kan blive en boks til dig.
Tilmelding/udstillerkort sendes pr. mail til charlotteajensen@outlook.dk
Tilmeldingsgebyret bedes indbetalt på bankkonto 5960-1015619 eller mobile pay 3031 6092
Katalog og tidsplan fremsendes pr. mail ca. en uge før skuets afholdelse.
Skuet afholdes kun såfremt der er min. 15 deltagende føl.
Yderligere oplysninger vedrørende følskuet kan fås ved henvendelse til Jette Granhøj 3031 6092
Med venlig hilsen og på gensyn
Det alternative følskueudvalg
Charlotte A. Jensen og Jette Granhøj

Informationsskema
Welsh Følskue Fyn 2022
sendes til: charlotteajensen@outlook.dk

senest 10/8-2022
Hoppeføl - sæt X

Hingsteføl - sæt X

Sec.
Født:
Ponyens navn:
Reg.nr.:
Farve:
Far/stb.nr:
Mor/stb.nr:
Morfar/stb.nr
Opdrætter:
Udstiller:

Med ovenstående tilmelding gives samtidig tilsagn om at pony og ejerforhold, må oplyses såvel i
skuets trykte som digitale medier. Ligeledes gives tilsagn om at eventuelle fotos fra showet kan
bruges af skuet
________________________________________________________________________________
Dato/sted:
Underskrift

Udstillerkort
mailes til: charlotteajensen@outlook.dk

senest 15/7-22

Pris pr. stk.
Føl til show / tilmeldingsgebyr

200 kr.

Føl til salg (vises i katalog)

25 kr.

Boks*

325 kr.

Chipmærkning

315 kr.

Antal

Pris i alt

Sponsorbidrag bånd / rosetter
Samlet pris
*Udlejning af bokse sker efter først-til-mølle princippet.

Ønsker at give ærespræmie

Ja:

Udstiller:
Adresse:
Postnr./By
Tlf.nr.:
E-mail:

Samlet pris er senest 15/7-22 indbetalt på (sæt x):
Bankkonto 5960-1015619 _________________
Mobile pay 3031 6092

_________________

(medbringes på dagen)

