Proportioner for Dansk Sports Ponyavl’s følskuer 2020
Dansk Sports Ponyavl afholder også i år 3 følskuer.

Der afholdes følskuer med bedømmelse af føl og 2-års hopper efter DSP godkendt mor og/eller far. Er kun moderen
kåret i DSP, skal faderen kunne opfylde principper for godkendelse af hingste fra andre forbund. Er kun faderen kåret i
DSP skal moderen opfylde principper for godkendelse af afstamning på hopper. Hovedafsnitsdyr kan udtages til
Eliteskuet
2-års hopper. 2-års hoppeplage kan stilles til bedømmelse ved landets dyrskuer eller ved DSPs følskuer. Her kan DSPs
hovedafsnitsdyr udtages til Eliteskuet under forudsætning af, at bedømmelsen er foretaget af en DSP godkendt dommer,
og hoppen minimum får 22 point.
Vi håber ad den vej, at se mange føl og 2-års hopper, avlere samt tilskuere til arrangementerne. Følskuerne er altid et
rigtig hyggeligt familie arrangement, hvor ethvert føl, på sin måde charmerer og vi får de unge 2-års hopper at se.

Følskuerne afholdes følgende steder.
Fredag d.31.juli
Lørdag d.01.august
Søndag d.02.august

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

Klasse 1: Hoppeføl
Klasse 2: Hingsteføl
Klasse 3: 2 års hopper
Almindelige bestemmelser:
Husk at føllet skal være registreret på SEGES/Hest inden tilmelding.
1. Anmeldelsesfrist den 1. juli til normalt gebyr
2. Gebyr: Klasse 1, 2 og 3 kr. 300,00
Opstaldning bokse kr. 450,00
D. 14.juli er absolut sidste frist for efteranmeldelse (dobbelt gebyr) og føl født senere kan ikke deltage.

Der gøres opmærksom på at der kun kan anmeldes via Klubmodul.
Ved framelding senere end 14 dage før arrangementet beholder foreningen et administrationsgebyr på 200 kr. resten
tilbagebetales mod forevisning af gyldig dyrlæge/lægeattest. Evt. gebyr for boks tilbagebetales ikke ved framelding
senere end 14 dage, medmindre boks kan fremlejes til anden udstiller.
Husk at medbringe hoppens registreringspapirer med gyldig vaccinationsattest til skuet.
Evt. spørgsmål rettes til Conni Lynge på tlf. 22592254 ( eft. Kl.15.00) eller mail csl@sportspony.dk

