DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB
Dansk Connemara Pony Selskab inviterer til Kåring og Show
10. september 2022
Alle renracede Connemaraponyer er velkomne
Priser, tilmeldingsblanketter, vejledning og kårings- og showregler findes på hjemmesiden:
http://www.connemara-ponyer.dk

Arrangementet afholdes på:
Lundehøj Ridecenter
Græse Bygade 28
3600 Frederikssund

Sidste tilmeldingsfrist: 25. august 2022
Program:
Fredag: Ankomst og festlig fredag ml. kl. 16-22
Middag starter kl. 21 og består af lasagne, salat, brød og festlige indslag.
Lørdag: Kåring og show. Vi afslutter som vanligt med champagne og kransekage
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Festmiddag ved tidligere arrangement på
Stutteri Skærgården

BIS Carnane Vogue
(I Love you Melody/Frederiksminde Hazy Marvel)

For 2022 gælder:
➢ Medlemmer af en anerkendt Connemaraforening kan fremstille ponyer til kåring til DCPS´s
medlemspris (Ikke medlemmer betaler pris som ved efteranmeldelse – se betalingsoversigten).
➢ Alle kan fremstille ponyer til show, til DCPS´s medlemspris. (Til show kræves i år IKKE
medlemskab af nogen forening).

•
•
•
•
•
•

Tilmelding kun på den dertil beregnede tilmeldingsblanket . Et skema pr. pony. ALLE felter
skal udfyldes.
Pris for tilmelding til show og kåring fremgår af betalingsoversigten.
Der ydes et tilskud pr. kåringspony på 200 kr. hvis Storebæltsbroen eller Øresundsbroen
passeres. (Det er ejerens ansvar at anmode om refusion til kasseren på dagen).
Er ponyen syg på dagen refunderes 50% af tilmeldingsgebyret.
Hingste til kåring skal vedlægge HWSD testresultat med tilmeldingen. Alternativt tillægges
350 kr. til tilmeldingsgebyret og testen vil blive udtaget på dagen. Testresultatet vil ikke blive
offentliggjort.
Løsspringning af kåringsponyer er obligatorisk for hingste, men valgfri for hopper og
vallakker. Læs løsspringningsvejledningen på hjemmesiden.

Kåringsklasser:
1. 3 års hingste
2. 4 års hingste
3. 5 års og ældre hingste
4. 2 års hopper
5. 3 års hopper
6. 4 års hopper
7. 5 års og ældre hopper
8. Vallaker til kåring/bedømmelse

Showklasser:
1. Følklasse for hoppeføl
2. Følklasse for hingsteføl
3. 1 års plage
4. 2 års hopper
5. 2 års hingste og vallakker
6. 3-4 års hingste
7. 5 års og ældre hingste
8. 3-4 års hopper
9. 5 års og ældre hopper
10. 3-4 års vallakker
11. 5 års og ældre vallakker
12. Afkoms samling
13. Fremvisning af ponyen under rytter, for vogn eller
trick/agility. (kontakt bestyrelsen for nærmere aftale)

OBS: Klasserne kan opdeles hvis det skønnes relevant i
forhold til antal, køn, og aldersspredning

Side 2 af 3

DANSK CONNEMARA PONY SELSKAB
Betaling til DCPS´s konto i Handelsbanken: 6491 1301063
Husk at mærke betalingen med samme navn som på tilmeldingsoversigten!
Tilmeldingen er først gældende når betalingen er modtaget.
✓ Anmeldelsesskema
✓ Tilmeldingsoversigt
✓ Betalingskvittering
sendes på mail til: kasserer@connemara-ponyer.dk
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