
 

FORENINGEN TIL KØRE-OG RIDEHESTEAVLENS FREMME I FYNS STIFT 

www.brahetrolleborgforeningen.dk 

       

 

Kære Racerepræsentanter!      Februar 2018 

 

Planlægningen af årets Brahetrolleborgskue er allerede begyndt. 

 

Bestyrelsen i ”Brahetrolleborgforeningen” beder Jer venligst orientere alle jeres medlemmer i hele 

landet om Hesteskuet på Brahetrolleborg Gods,  LØRDAG  d. 21. juli 2018,  kl. 09.00 – . 16.00, 

og opfordre dem til at melde sig til. 

Vi beder Jer lægge denne information ud på Jeres hjemmesider. 

 

Skuet vil være åbent for udstillere fra hele landet fra alle avlsforbund:  

Skuet vil forløbe med bedømmelser om formiddagen og shows og opvisninger om eftermiddagen. 

 

Som i de gode, gamle dage står hestene på anviste pladser ved snorene, hvor publikum og udstiller 

har en enestående mulighed for tæt kontakt og dialog. Man kan ikke påregne at binde hestene. 

Opstaldning vil ikke være mulig – dog er der et begrænset antal bokse for evt. hingste. 

 

Kompetente dommere vil stå for bedømmelserne af de enkelte racer. 

Konkurrencer på tværs af racerne vil indgå. 

 

Vi vil også gerne gøre opmærksom på, at vi har  en trofast skare af ærespræmiegivere, som giver 

meget flotte præmier, der er værd at konkurrere om. 

Men vi håber naturligvis på avlsforeningernes opbakning  og vil være taknemmelig, om man vil 

bidrage med en præmie/ærespræmie. 

 

Showindslag/underholdnig fra udstillernes side vil også være med til at gøre dagen festlig og 

spændende, og vil være særdeles velkomment. 

 

Der vil være mønstringskonkurrence, sponseret af Hestens Værn,  kapervognskørsel, gratis 

ponyridning for de mindste samt  Agility-bane, hvor alle udstillerne kan udfordre deres heste til 

glæde for både publikum og sig selv. 

Vi arbejder fortsat  på nye tiltag, som kan gøre dagen endnu mere spændende. 

                                                                                                                                                  

Praktiske oplysninger: 

Man kan tilmelde sin hest/pony til bedømmelse og/eller opvisning/show. 

(rene showheste uden for bedømmelse er gratis) 

Tilmelding til mønstringskonkurrencen sker på selve dagen – og er gratis. 

 

Tilmeldingsgebyr, ikke medlemmer: 350 kr. for 1.hest og 250 kr. for de følgende 

Er man medlem( kontingent 150 kr.) : 200 kr. for 1. og  følgende dyr. 

 

Præsentation af hingste: 150 kr. for medlemmer – 300 kr. for ikke medlemmer. 

Leje af box med halm, begrænset antal (4), (kun for hingste): 200 kr. 

 

”Til Salg” i katalog: + 50 kr. 

”Til Salg-annonce i salgsafsnit i kataloget: 50 kr. pr. linie (format A5).    1. 

http://www.brahetrolleborgforeningen.dk/


 . 

Tilmelding skal være modtaget senest 19. juni 2018 af Gerd Oxholm, Odensevej 71, 5750 

Ringe, tlf. 6262 1731 

Mobil: 2021 1731. E-mail:goxholm@hotmail.com  

 

Blanketter vedr. tilmelding og/eller opvisning (samt dyrskuereglerne)  kan udskrives fra foreningens 

hjemmeside:www.brahetrolleborgforeningen.dk – udfyldes og sendes, gerne som vedhæftet fil, til 

Gerd Oxholm. 

Læs dyrskuereglerne INDEN du udfylder! 

Vent venligst med tilmelding til efter 18. april, da hjemmesiden p.t. er under omredigering. 

 

Vi håber på avlsforeningernes opbakning til  årets Brahetrolleborgskue, som derved med rette vil 

kunne kaldes Fyns Store Hestedag.                                                                                                                       

På Gensyn! 

 

Med venlig hilsen 

 

Inge Lise Ulrich 

Brahetrolleborgforeningen 
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