
Invitation til Oktobershow  

Lørdag den 4. Oktober 2014 
Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år 

fornøjelsen af at invitere jer til endnu et Oktobershow. Vi har valgt at slette et par klasser, og laver lidt 

nyheder, som vi håber I vil tage godt imod.  

Showet finder i år sted på Råbjerggård Ridecenter, Råbjergvej 1, 6040 Egtved og med start klokken 9.00. 

Arrangementet er et privat arrangement. 

Oktobershowets dommerteam består af: Welshdommer Alun Lewis, Tyssul Stud, Wales og 

Shetlænderdommer Kenn Scott, Kerryston Stud, Skotland. 

Hvem kan deltage? Alle registrede Welshponyer og Shetlandsponyer med pas og fuld stamtavle kan 

deltage – og det er ikke et krav at være medlem af Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark eller Avlsforeningen 

for Shetlandsponyer i Danmark. Vi har desuden inviteret vores nabolande Norge, Sverige og Tyskland til at 

deltage. 

Sidste frist for tilmelding er 17. september 2014 kl. 24.00. 
Tilmelding sendes til oktobershow@gmail.com  eller Lisbeth Mikkelsen, Ankerhusvej 4 kl, 8930 Randers 

OBS!! Efteranmelding er kun muligt mod dobbelt gebyr og kun såfremt tidsplanen tillader det. 

Alle udstillere vil cirka en uge før showet modtage en tidsplan og praktiske informationer. Desuden 

fremsender vi kataloget pr. mail til alle udstillere et par dage før showet, det er dermed op til udstillerne 

selv at få printet kataloget. Dette kan dog også købes til 30 kr. til showet. Kataloget vil ikke blive 

offentliggjort på nettet, da vi forsøger at gemme spændingen til det sidste. 

Det er muligt at deltage i følgende: 

 Showklasser 

 Stutteri Showklasse 

 Mønstringskonkurrence 

 Leading Rein (rideklasse for børn) 

 First Ridden (rideklasse for børn)  

 Oktoberfest med spisning og live musik (Se side 5) 

Showklasser: Mønstring foregår indendørs i en ridehal i to ringe og der mønstres efter britisk tradition. Alle 

ponyerne vil få en beskrivelse (dog uden karakter) samt en rosette. Der gives rød til 1. plads, blå til 2. plads, 

grøn til 3. plads og resten i holdet vil modtage en orange rosette. 

Vi ser gerne at mønstres påklædning er i britisk stil – og det er ikke tilladt med stutterinavn på tøjet. 

NB! - Alle hingste på 2 år eller derover skal mønstres i bid.  
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Klasser: Ring 1 – Welshponyer 
 

Ring 2 – Shetlandsponyer 

Hingsteføl * 1 14 

Hoppeføl * 2 15 

1 års hingste 3  16 

1 års hopper 4  17 

2 års hingste 5 18 

2 års hopper 6 19 

3 års hingste 7 20 

3 års hopper 8 21 

4 års og ældre avlsgodkendte 
/ kåret/ licens hingste 

 9  22 

4 års og ældre følhopper 10 23 

4 års og ældre goldhopper  11  24 

2 års og ældre vallakker 12 25 

Veteran klasse ** 
Alle på 16 år og ældre. 

  
13 

 
26 

 

OBS! Der skal være mere end 3 deltagere i hver klasse, ellers vil klasserne blive slået sammen.  

Arrangørerne bestemmer hvorledes klasserne evt. vil blive slået sammen, eller evt opdele klasser, hvis 

mange/for få tilmeldte. Dog vil Welsh og shetlænder klasser ikke bliver slået sammen. 

*Klasse 1,2,14,15 (Følklasserne). Det er op til udstillerne selv om man ønsker at medbringe moderhoppen 

til fremvisningen. NYHED - Føl Champion og reserve til modtage en lille krans med bånd - og deltager ikke i 

den endelige BIS-finale. 

**Klasse 13 og 26 er en showklasse for mere eller mindre pensioneret ponyer (Både hopper, hingste og 

vallakker) MEN alder har jo ikke altid den store betydning, og vi opfordrer derfor alle til at få deres gamle 

pony pudset af og vise den frem.  

Championater: 

Nr 1 og 2 fra hver klasse vil gå videre til championaterne på tværs af de to racer, som er følgende: 

- NYHED -  FØL CHAMPION + RESERVE (Både hoppe- og hingsteføl) 

-  JUNIOR HINGSTE CHAMPION + RESERVE. (1-3 års hingste) 

- JUNIOR HOPPE CHAMPION + RESERVE (1-3 års hopper) 

- SENIOR HINGSTE CHAMPION + RESERVE (4 års -15 års hingste) 

- SENIOR HOPPE CHAMPION + RESERVE (4-15 års hopper) 

- VALLAK CHAMPION + RESERVE (4 års til og med 15 år) 

- VETERAN CHAMPION + RESERVE (16 år +) 

Alle champions + reserve (undtagen følchampion + reserve) går videre til BIS-finalen. 



Priser for deltagelse i ovenstående klasser: 

Showklasser: 175 kr. pr. pony 

NYHED - Stutteri Showklasse - VIND 500 kr. 
Som et nyt tiltag har vi i år tilføjet en Stutteri Showklasse på programmet. Hvert stutteri kan tilmelde 3 

ponyer af eget opdræt. Ponyerne skal ikke nødvendigvis være i familie, og føl kan indgå i showklassen. Det 

er desuden ikke et krav at det deltagende stutteri ejer alle ponyer der deltager i showklassen. Klassen 

afvikles sidst på dagen inden championaterne på tværs af begge racer. 

De tre ponyer bedømmes samlet, og begge dommere vil blandt andet vurdere racetilhørsforhold, 

bevægelse, klargøring, fremvisning og helhedsindtryk. Vinderen modtager et kontant beløb på 500 kr.  OBS! 

Det er en forudsætning at deltagende dyr i stutteri showklassen selv har deltaget i respektive klasser. 

Priser for deltagelse: 200 kr. pr stutteri. 

Mønstringskonkurrence 
Der mønstres efter Landsudvalgets mønstringsregler på trekantbane og mønstring i neutral hvidt tøj og sko. 

Dommeren vil inden start naturligvis demonstrere hvorledes det foregår. Vi opfordre alle til at læse regler 

på: https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Vurdering-af-heste/Sider/monstring.pdf?download=true  

Der vil i alle tre klasser være rosetter samt en pose sponseret hestebolsjer til alle deltagende. 

Det er muligt at deltage i følgende mønstringsklasser: 

              Børn: Til og med 12 år. 

              Junior: 13-17 år 

              Senior: 18 år +  

Det er kun tilladt at deltage én gang pr person, dog må ponyerne gerne bruges flere gange. 

Pris pr. ekvipage: 50 kr.  

Leading Rein (rideklasse):  
Hvem kan deltage: Hopper og vallakker på mindst 4 år og ryttere 2-10 år. 

Påklædning: Der skal være harmoni mellem rytter og trækkers påklædning. Trækker skal bære hat og rytter 

ridehjelm.  Søg evt leading rein (billeder) på google for inspiration til påklædning. Ponyen føres i en line, 

som er fastgjort i næsebåndet og ikke bidet.  

Hvordan foregår det: Alle ekvipager rider på banen i skridt, i katalognummerorden.. Herefter rides der 

samlet på dommerens foranledning. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i 

rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes 

der igen rundt langs hegnet, med uret (højre volte). Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af 

præmieuddeling, hvor der vil være rosetter til alle i klassen samt en præmie til vinderen. 

 

Pris for deltagelse: 75 kr. pr. ekvipage. 

First ridden rideklasse: 
Hvem kan deltage: Hopper, hingste og vallakker på mindst 4 år. Ryttere på max 12 år. 

Sådan foregår klassen: Alle ekvipager rider på banen i skidt i katalognummerorden. Herefter rides der 
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samlet på dommerens foranledning. Der forventes at man kan rides i mindst skridt og trav på begge volter, 

og det er tilladt med hjælper i ringen, dog må der ikke benyttes træksnor. Til slut oprangeres holdet, og der 

vil være rosetter til alle i klassen, samt en præmie til vinderen. 

Pris for deltagelse: 75 kr. pr. ekvipage 

Leje af bokse:  

Der er et begrænset antal af bokse – og tilmelding er dermed efter først til mølle princippet. Udstiller fra 

udlandet vil blive prioteret højst. Husk selv at medbringe spande og evt. hø/ foder. Bokse vil være til 

rådighed lørdag fra kl. 8.30 til kl. 17.00. Udmugning står udstiller selv for, ellers vil der blive opkrævet 300 

kr. Der er redskaber til udmugning på pladsen. 

 

Pris pr boks: 250 kr. incl. halm – (1 pony i boks)  

Pris pr boks: 350 kr. incl. halm - (2 ponyer i boks) 

Vil du være sponsor eller ærespræmiegiver? 

Vi ønsker som sidste år at lave et flot stort ærespræmie bord, men uden hjælp fra sponsorer og 

ærespræmiegivere er dette ikke muligt. Derfor modtager vi naturligvis meget gerne præmier i alle 

prisklasser som I selv medbringer på dagen. Afkryds venligst i økonomi skemaet, hvis du ønsker at yde 

bidrag. 

  

Vel mødt den 4. oktober 2014 – Vi håber endnu engang at se mange til en hyggelig dag i samvær med de 

skønne ponyer. 

Med venlig hilsen 

Lisbeth Mikkelsen, 

 Tlf: 20961194,  E-mail: grove.lm@gmail.com  

&  

Helle Jørgensen,  

Tlf: 27372367, E-mail: lelle@sol.dk 

 

Følg med vores Facebook side: 

www.facebook.com/oktobershow   

Her kommer løbende nyheder!   
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INGEN 

OKTOBERSHOW  

...UDEN EN 

OKTOBERFEST!!  

Lørdag d. 4/10 - kl. 19.30  

Alle inviteres til efterfølgende Oktoberfest i Chicago Baren 

+ den rullende WunderBar på  

Fjordglimt, Kohavevej 13, 8721 Daugård. 

HUSK festligt oktobertøj - Der vil være en pris til bedste 

mandlige og kvindelige udklædning! 

NYHED - LIVEMUSIK fra Jorchen Bromann mfl. fra Tyskland  

Menu: Kalkun gryde med ris, kartoffelmos, blandet salat og fluet. 

Dessert vil være en let lille lækker sag med kaffe/the.  

Pris pr person: 125 kr. - Børn til og med 12 år: 60 kr. 

Drikkevarer købes i WunderBar til fornuftige priser. 

Vi glæder os til at se jer... 

 
Tilmelding og betaling skal ske sammen med tilmeldinger af ponyer. 

Ved senere tilmelding til festen kontakt da Helle på 27372367, dog 

senest mandag d. 29 september 2014. 


