Pony Hingsteshow Sjælland 2018
For danske og udenlandske avlsgodkendte ponyhingste: avlsgodkendte ponyhingste (under 148 cm) samt avlsgodkendte
hingste (over 148 cm) registeret under ”Landsudvalget for heste” i kategorien ponyer.

Afholdes på Kumlegaard, Hovedvejen 61, 4000 Roskilde
d. 2. april 2018 (2. påskedag)
Klasse 1
Klasse 2

Mønstringsklasse
Brugsklasse (3 min. pr. hingst)
a) Dressur
b) Springning
c) Løsspringning
d) Lange liner
e) Kørsel

Max. antal fremvisninger pr. hingst: 2.
Der må meldes til i både klasse 1 og klasse 2, eller der må meldes til i to discipliner i klasse 2.
Gebyr ved tilmelding (uanset om det er en eller to klasser): kr. 100,- som refunderes ved ponyens
fremmøde på dagen. Hingste fra Fyn og Jylland tildeles kr. 300,- på dagen som tilskud til broen.
Opstaldning pr. boks kr. 350,Det er muligt at fremvise afkom efter hingsten. Afkom fremvises i forlængelse af hingsten (som
udgangspunkt i klasse 2, såfremt hingsten er tilmeldt denne klasse) og får 3 min. på banen. Er der flere
afkom fremvises disse samtidig.
Betaling af gebyr og boks skal betales ved tilmelding på konto: Reg. nr. 5479 Kontonr. 1251950
Sidste rettidige tilmeldingsfrist: d. 12. marts 2018.
Tilmelding er først gældende, når beløbet er indbetalt.
Kun rettidigt tilmeldte hingste kan garanteres en plads i kataloget.
Hingstene kommer på Facebook i den rækkefølge, de tilmeldes i. Der kan derfor godt gå noget tid, fra
du sender din tilmelding, og til din hingst kommer på.
Det er muligt at købe en annonce i kataloget. Helsides annonce kr. 1000,- og halvsides annonce kr. 500,Vi ser meget gerne, at du lader din hingst indgå i bedækningspuljen. Ved at gøre dette, tilbyder du en
bedækning ved din hingst, såfremt denne udvælges af den vinder, som udtrækkes blandt publikum. Der
udvælges kun én vinder, og således kun én bedækning. Ved at lade din hingst indgå i bedækningspuljen,
opnår du mere omtale på Facebook, i kataloget samt på dagen.
Arrangementet afholdes i ridehus med afmærket bane 20 x 40 m. Der er ligeledes et ridehus til
opvarmning (ca. 20 x 50 m). Der kan medbringes speakerseddel samt egen musik på CD eller USB.
HUSK at skrive navn på. CD’en / USB’en må kun indeholde den musik, der skal anvendes på dagen.
Vi forventer at starte arrangementet kl. 11.00.
For yderligere info, hold øje med hjemmesiden www.ponyhingsteshow.dk samt Facebook.
I tilfælde af spørgsmål, send en mail til info@ponyhingsteshow.dk eller ring på 21924313

