Kære Fell pony ejer eller fell pony interesseret,
Vi DFPF ( Dansk Fell Pony forening) inviterer hermed til show den 24 Oktober 2020
Arrangementet foregå på følgende lokation:

Blue Hills Horses
Birkehegnet 36
7330 Brande
Weekendens eksteriør og ride-klasse dommer er Hayley M. Reynolds fra Reyncroft Stud. Haley M. Reynolds er uddannet Fell dommer indenfor Fell Pony Society, vi glæder os meget til at byde Haley velkommen til Danmark.
Stedet hvorpå vi skal være er en skøn lokation, med indendørs faciliteter, derfor vil bedømmelse og
rideklasser foregå indenfor i ridehus.
Der er rytterstue, hvor man kan nyde maden (se blanket for ekstra), og nyde de dejlige fellponyer.
Som noget nyt i år har vi valgt at åbne en part breed rideklasse for de medlemmer som har en delvis Fell
som de gerne vil have med ud og vise frem, viden omkring fell og brugen af fell og ikke mindst sammen
hold gælder alle som har interesse i racen og vi håber derfor at alle vil tage godt imod dette initiativ.
Da det er et avlsshow vil part breed klassen ikke have mulighed for at deltage i championatet, men der
er naturligvis klassevinder som i øvrige rideklasser.
Da vi har den 24 oktober, synes vi at vi skal have lidt ekstra ”u”hygge, der vil derfor være bedste halloween udklædning med eller uden pony, her vil et dommer panel bedømme bedste junior og senior udklædning og det er ekstra kræs hvis der er en ”u”hyggelig pony med – så i kan allerede nu godt begynde
at tænke kreativt.
Som vi gjorde sidste år, har vi i år valgt at deltagende ponyer fra Sjælland får refunderet 100 kr. pr. deltagende pony- vi håber det letter lidt på økonomien og måske kan gøre forskellen for at i vil deltage.
Blue Hills har givet et super godt tilbud på stedet hvor vi skal være, samt på mad til spisning.
Boksen er leje for hele weekenden (Fredag fra kl. 16 til søndag kl. 10)- alt dette kan i læse noget mere
om på vedlagte ekstra seddel.
Eksteriør klasser er åbent for Hopper, Hingste og vallakker i alle aldre, såfremt disse er stambogsførte.
Håndtering og ridning af Hingste skal foregå af personer over 15 år, med mindre dispensation hos bestyrelsen er blevet søgt og godkendt af denne.

Guideline, regler til fremvisning af ponyer samt rideklasser kan ses på Mountain & Moorland Danmarks
side:
http://mountainandmoorland.dk/engelske-brugsklasser/generelle-regler-for-brugsklasser/
http://mountainandmoorland.dk/fremvisning/fra-forberedelse-til-fremvisning/
Der vil være mulighed for at deltage i følgende klasser:
Bedømmelser af stambogsførte fell (eksteriør)
Rideklasser for stambogsførte fell (brugsklasser)
Rideklasser for Part Breed Fell
Halloween udklædning
Fredag afholdes foreningens general forsamling, da vi synes så mange som muligt skulle have mulighed
for at deltage- der vil blive serveret kaffe/the & kage til denne.
Lørdag afsluttes tradition tro med fællesspisning og hygge. Der er mulighed for at tage campingvognen
med mod betaling- se vedlagte ekstra tilmeldingsliste.
Vi håber at vi igen i år ser en masse dejlige fell folk til en hyggelig weekend i Fell pony’ens tegn.
Tilmeldingsfristen er 1 Juni kl. 23.59, men der er begrænset antal bokse så book allerede nu.
Skulle lysten være der til at sponsorer til dagens arrangement, så kontakt gerne Heidi Horsbøll på
bestyrelsen@danskfellponyforening.dk eller på telefon 2120 3404
Vi vil allerede nu gerne takke de sponsorer som allerede nu har støttet op om vores show.

Spørgsmål, tilmelding og henvendelser skal ske til:
sekretaeren@danskfellponyforening.dk

Vi glæder os til at se jer.
Mvh
DFPF Bestyrelsen

OBS: Ponyer ejet af showets dommer/stutteri eller dennes familie bliver ikke bedømt, tilmeldingsgebyr kan ikke refunderes.

Dansk Fell pony foreningsshow 2020
Ekstra listen

Halloween udklædningsklasse:
Junior m/u pony:
Senior m/u pony:

25 kr. ønskes
25 kr. ønskes

antal
antal

____
____

300 kr. ønskes

antal

____

150 kr. ønskes

antal

____

antal

____

antal

____

40 kr. pr. person
200 kr. pr. person

antal
antal

____
____

40 kr. pr. p.- pr.dag
60 kr. pr. person
150 kr. pr. person
75 kr. pr. barn

antal
antal
antal
antal

____
____
____
____

Camping:
Campingplads pr. enhed m. strøm:
(begge nætter inkl.)

Campingplads pr. enhed u. Strøm:
(begge nætter inkl.)

Boks (selve boksen skal tilvælges på tilmeldingsskemaet):
Spåner i boks:

100 kr. pr. balle

(der er halm med i boks prisen, samt 1 spand pr. pony)

General forsamling:
Deltager i GF (fredag):

Spisning (antal personer x dage):
Fredag:
Lørdag, hele dagen:

0 kr.

(3 måltider inkl. Kaffe/the, Kage og frugt)

Morgenmad (pr. dag lørdag/søndag)
Frokost Lørdag:
Aftensmad Lørdag:
Børn (Halv pris på aftensmad lørdag):

Menuen:
Fredag aften: Gryderet m. grøntsager
Lørdag:
Morgen: rundstykker,pålæg, ost, syltetøj, grønt, juice, kaffe/the
Frokost: Forskellige kolde og varme retter
Aften: Pulled pork burger med coleslaw, salat
Dessert: Pære Helene
Søndag:
Morgen: rundstykker, pålæg, ost, syltetøj, grønt, juice, kaffe/the

Tilvalg skal påføres på tilmeldingsskemaet med en udfyldt kopi af denne side.

Udfyld ekstraskemaet og send det til: sekretaeren@danskfellponyforening.dk ATT: Karina

