Dansk Fell Pony Forening
Indbydelse Jubilæumshow
Indbydelse til jubilæumshow 5-6 August 2017
Kære Fell pony ejer eller fell pony interesseret,
Vi DFPF (Dansk Fell Pony Forening) inviter hermed til 10 års jubilæumshow den 5-6 August 2017.
Arrangementet foregår på følgende adresse Stutteri Bakkely V/ Karina Lauridsen, Møsten 6, 4420
Regstrup.
Weekendens eksteriør og rideklasser dommer er Roy Ottink fra Wildhoeve Fell Pony Stud i
Holland.
Der lægges op til hyggelige dage, hvor vi mødes på tværs af landet og landegrænser, alle er
velkommen både med og uden pony.
Showet er åbent for hopper, hingste, vallakker i alle aldre, dog kræves det at alle deltagende dyr er
stambogsførte.
Der vil være mulighed for at deltage i følgende klasser:
Bedømmelser af fell (eksteriør)
Rideklasser (brugsklasser)
Beskrivelser af disse kan findes på vores hjemmeside www.dfpf.dk under Arrangementer eller på
linket via facebook indbydelsen.
Udover dette så holder Roy Ottink fordrag om Fell ponyens historie, avl og blodlinjer.
Der vil være mulighed for Paddocks for de overnattene pony’er på adressen hvor showet afholdes,
dog skal hingste i boks (se nedenstående)
Opstaldning i Boks (hingste er obligatoriske) foregår på adressen:
Stutteri Spirhøj
Engvejen 6, hanerup
4420 Regstrup
Der er ca. 5 min. Kørsel mellem de 2 adresser.
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Dansk Fell Pony Forening
Indbydelse Jubilæumshow
Lørdag afsluttes med jubilæumsfest om aften, hvor der er lagt op til det helt store gilde, derfor er
der mulighed for at tage campingvogn, telt eller hvis det helt kniber med pladsen kan vi finde
plads hos en af de 4 avlere fra området, eller henvise til B&B (ligger ca. 10 min. I bil derfra og
koster 380 kr. inkl. Morgenmad)
Programmet for jubilæumshowet ligger klar en uge efter sidste tilmeldingsfrist, som er:

12 Juli 2017 kl. 23.59
Skulle lysten være der til at være sponsor til dagens arrangement, så kontakt gerne Stina Noer på
email: stinanoer@gmail.com
Vi glæder os til at se jer.
MVH
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