DANSK SPORTS PONYAVL´s EKSTERIØRKÅRING 2018
Fredag d.10.august
Lørdag d.11.august
Søndag d.12.august

Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9

Finstrupgaard, Dallvej 5, 9230 Svenstrup J
Toftegaarden, Tysingevej 28, 4360 Kr.Eskilstrup
Egum Ridecenter, Gl.Egumvej 140,7000 Fredericia

Hopper 5 år og ældre.
Hopper 4 år.
Hopper 3 år.
Vallakker.
Forbesigtigelse af hingste

Klasse 5-A
Klasse 6-A
Klasse 7-A
Klasse 8-A

Springhopper 5 år og ældre.
Springhopper 4 år.
Springhopper 3 år.
Springvallakker

Tilmeldingsfrist 15.juli
Gebyr.

Klasse 5-7
Klasse 8
Klasse 9
Opstaldning boks:

KR. 850,00
KR. 450,00
KR. 450,00
KR. 450,00

Efteranmeldelse, efter d. 15.juli modtages kun mod dobbelt gebyr.
Anmeldelse sker via linket på Klubmodul, som findes på hjemmesiden http://sportspony.klubmodul.dk/cms/EventOverview.aspx.
Der sendes en kopi af hestepassets sider der omhandler: identitetssider og stamtavle, hvis det
er en hoppe med udenlandsk pas til: Conni Lynge, Ullerupvej 81, 9670 Løgstør, eller
csl@sportspony.dk.
Der gøres opmærksom på at der kun kan anmeldes via Klubmodul.
AL henvendelse inden kåringen skal ske til Conni Lynge, tlf. 22592254 ( eft. Kl. 15.00 )

Frameldes senere end 14 dage før arrangementet forbeholder foreningen sig ret til at
tilbageholde et administrationsgebyr på Kr.200,00 resten tilbagebetales mod forevisning af
gyldig dyrlæge / lægeattest. Ønsker man af en eller anden grund sin hoppe flyttet fra en
kåringsplads til en anden efter katalog er lavet, vil der blive opkrævet et gebyr på Kr.100,00.
For at der kan være enslydende oplysninger i hestedata-basen og det certifikat SEGES/ Hest har
udskrevet skal der være foretaget evt. ejerskifte inden tilmelding til hoppekåring. For hopper
indkøbt fra udlandet skal de være oprettet i SEGES/Hest’s database inden tilmelding til
hoppekåring. Det er hoppeejers eget ansvar at tjekke om afstamningen er oprettet korrekt på
SEGES/Hest.
Vallakker efter DSP anerkendte hopper eller hingste kan møde til eksteriørbedømmelse i lighed med
hopper.
Hingste til Forbesigtigelse skal være i besiddelse af fuld stamtavle / 4 anerkendte led.
VIGTIGT, skriv venligst forventet stangmål på din pony på anmeldelsen. .
Bestyrelsen forbeholder sig ret til ændringer, hvis det skønnes at give bedre betingelser for
kåring

Se mere på www.sportspony.dk

