
 

Invitation til Hingsteshow på  

Stutteri Chopin D. 16 april 2022 

 

Welsh Pony og Cob avlen byder traditionen tro til Foreningens Hingsteshow som igen i år 

afholdes på Stutteri Chopin d. 16. april 2022. Der vil være mulighed for at udstille hingste 

og vallakker i alle aldre samt de 1-3 årige hopper. Derudover vil der være rideklasser.  

Dommer vil i år være Mr. Stein Langørgen, fra Norge  

Showet afholdes på Stutteri Chopin, Hasbjergvej 4, 4760 Vordingborg. 

Showet holdes i henhold til foreningens regler om foreningsshow.  

Udstiller skal have avlermedlemsskab og hingste på 4 år og ældre skal være avlsgodkendt 

med dansk eller udenlandsk kåring eller avlslicens.  

Vallakker tilmeldt til showet vil, uanset section, deltage i én samlet klasse. De vises for 

hånd efter engelsk model. Der gives ikke point eller beskrivelser. Vinderen af klassen vil 

modtage en champion roset, nr. 2 i klassen vil modtage en champion reserve roset. 

Ligeledes vil nr. 1 og 2 i klassen gå videre til henholdsvis enten junior - eller senior 

championatet afhængig af deres alder.  

1,2 og 3 årige hingste og hopper vil blive bedømt med point efter 10-tal skalaen samt få en 

kort beskrivelse. Derudover vil de 1- 3 årige hingste som dommeren finder 

bevaringsværdige få en bevaringsværdig rosette. Øvrige hingste bedømmes og 

oprangeres efter walisisk showtradition. 

Nr. 1 og 2 fra showklasserne går videre til henholdsvis Juniorchampionatet (1-3 årige) 

eller Seniorchampionatet. Der vil være et Junior og seniorchampionat for hingstene, 

såfremt der minimum er 3 dyr, ellers udgår championatet.  

Der afholdes et separat juniorchampionat for hopperne, såfremt der minimum er 3 dyr.  

Champion og Reserve i hvert championat går videre til BEST IN SHOW.  

 

 

 



Der er mulighed for at tilmelde i følgende rideklasser: 

 

Learning Rein - OBS anden pris: koster 100 kr at deltage, det er uden oprangering, og 

uden mulighed for videre deltagelse i championat - men en klasse der er lavet for at give 

de mindste en god oplevelse og en fornemmelse af, at være med i en rideklasse. Rytteren 

skal være fra og med 2 år til og med 6 år, handler min. 15 år. Ponyen min. 4 år, hopper og 

vallakker.  

Lead Rein - rytter fra og med 3 år til med 9 år, handler min. 15 år. hopper og vallakker, 

min. 4 år. 

First ridden junior -  rytter til og med 13 år, hopper og vallakker min. 4 år. 

First ridden senior - ryttere fra og med 18 år, hopper, vallakker og hingste, min. 5 år. 

Novice - rutinerede ryttere fra og med 14 år på urutinerede hopper, vallakker og hingste 

på min. 4 år. 

Open ridden junior - rutinerede ryttere fra og med 12 år til og med 17 år, hopper, vallakker 

og hingste min. 5 år 

Open ridden senior - rutinerede ryttere fra og med 18 år, hopper, vallakker og hingste min. 

5 år. 

Nærmere beskrivelse af de enkelte rideklasser kan ses på: www.welshponyer.dk 

Nr 1 og 2 i hver klasse ( på nær Learning rein) går videre til Ridden Championatet, hvor 

der findes Champion og reserve.  

Der er et begrænset antal bokse til leje efter først-til-mølle princippet. 

Pris pr dyr: Showklasse / rideklasse 250 kr. og Boksleje 250 kr. 

Tilmelding senest den 24. marts 2022 ved fremsendelse af tilmeldingsblanket OG kopi af 

afstamning, såfremt ponyen ikke er registreret på Seges.  

For 4 års og ældre hingste med udenlandsk avlsgodkendelse vedlægges dokumentation 

herfor. Tilmelding er kun gyldig ved samtidig indbetaling af showgebyr på konto 7613-

1012825 

Ærespræmier modtages med stor glæde. Så vi lige som de foregående år kan lave et flot 

ærespræmiebord. Derfor modtager vi gerne ærespræmier i alle prisklasser eller skriv det 

blot på tilmeldingen så sørger vi for indkøb.  

Efteranmeldelse kan ske indtil den 9 april mod dobbelt gebyr og kan således ikke forvente 

at komme med i kataloget. 

Katalog udsendes pr mail ca. 8 dage før arrangementet.  

 

http://www.welshponyer.dk/


 

 

Tilmelding sendes til 

 Mie Christiansen: mie@stutterichopin.dk 


