Invitation til følskue i Nordjylland
Lørdag den 07.11.2009 i Brovst
Hermed indbydes til deltagelse i det Nordjyske følskue for hingste og hoppeføl.
Registrerede ponyer og småheste tilhørende følgende racer kan deltage: New Forest,
Sportspony, Shetlænder, Connemara, Dartmoor, Welsh, Haflinger, Fjordheste,
Miniatureheste, Gotlands Russ samt heste og ponyer fra Knabstrupper, Palomino, Frieser
og Pinto Foreningerne. Der inviteres føl fra ponyracer fra skandinaviske ponyavlsforbund.
Føl kan deltage i bedømmelsen ved siden af sin mor eller fravænnet.
Der uddeles rosetter samt kort beskrivelse til alle dyr. De oprangeres holdvis inden for
hver race/section. Indenfor hver køn uddeles titlen som ”Bedste hingst og hoppe”, som
derefter kvalificeres til konkurrencen om BIS titlen. Der vil være specielle præmier til bedst
fremviste føl, bedste klargjorte føl samt bedste føl, der ikke er ejet af opdrætter.
Dommere bliver Jette Møller Sørensen og Karen B Olsen. Såfremt et avlsforbund ønsker
specifik racedommer rettes henvendelse til nedenstående kontaktperson.
Der modtages meget gerne ærespræmier. Tilsagn om sådanne bedes givet senest
01.10.2009. Avlsforbund og andre vil mod tildeling af ærespræmie få ret til en 1/1 sides
annonce i kataloget. Annoncen skal være i hænde senest 01.10.2009.
Ca. 8 dage før arrangementet fremsendes tidsplan og generel orientering pr email.
Kataloget og katalognumre afhentes i sekretariatet ved ankomst. Tilmeldingsskema,
katalog, resultater forventes offentliggjort på www.www.nordjyskfologplageskue.dk .
Arrangementet afholdes indendørs uanset vejr og vind.
Tilmelding bedes sendt til senest 01.10.2009: Charlotte Jensen, Døckerslundvej 2C, st.tv.,
5000 Odense C, email: maylie@galnet.dk. Spørgsmål rettes til Ann Louise Jørgensen tlf.
20238737
Betaling skal altid følge tilmeldingen. Deltagergebyr mv. kan overføres til bank. Ved
markering på tilmeldingsskemaet bliver ponyen fremhævet som værende til salg.
Efteranmeldelser modtages mod dobbelt gebyr.
Kopi af stamtavle skal så vidt muligt medsendes tilmeldingsblanketten.
Plageskuet finder sted på adressen: Fristrupvej 10, 9460 Brovst. Ca. ½ times kørsel vest
for Aalborg og 1 times kørsel fra Frederikshavn, Hanstholm og Hirtshals.

