
 
 Proportioner for Dansk Sports Ponyavl’s følskuer 2016 

 
Dansk Sports Ponyavl afholder også i år 3 følskuer.  
 
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.12.august        Finstrupgaard, Dallvej 5, 9230 Svenstrup J 
Lørdag  d.13.august        Ikast Ridecenter, Navervej 23, 7430 Ikast 
Søndag d.14.august        Toftegaarden, Tysingevej 28, 4360 Kr.Eskilstrup 
 
Klasse 1:  Hoppeføl 
Klasse 2:  Hingsteføl  
Klasse 3:  2 års hopper  

 
Almindelige bestemmelser:  
Husk at skrive føllets registreringsnummer på anmeldelse (alle cifre skal med). Føllet skal være registreret på 
SEGES/Hest inden tilmelding. 
 

1. Anmeldelsesfrist den 20. juli til normalt gebyr 

 2. Gebyr: Klasse 1, 2 og 3 kr. 300,00  

 
Opstaldning bokse kr. 450,00  
 
D. 1.august er absolut sidste frist for efteranmeldelse (dobbelt gebyr) og føl født senere kan ikke deltage. 

  
Anmeldelse kan udfyldes og printes direkte fra www.sportspony.dk under blanketter.  
Tilmeldingsskema kan også rekvireres hos Conni Lynge, Ullerupvej 81,9670 Løgstør, hvortil tilmeldingen også sendes. 
Tilmeldingen kan også sendes pr. mail til csl@sportspony.dk. 
 
Gebyret kan indbetales på. Kontonr.: 9102 - 4560679039.  

eller check sendes til Hans Hedemand. Indbetalingskort kan rekvireres på tlf.: 65 97 26 66.  
Husk at notere om opstaldning ønskes. Opstaldning betales ved anmeldelsen. Kun opstaldning der er forudbetalt vil blive 
bestilt. Husk at notere pony’s navn under indbetaling, det letter kassererens arbejde. 

Der gøres opmærksom på, at anmeldelsen ikke bliver registreret, før betaling er registreret hos DSP. Foreningen 
forbeholder sig ret til at returnere anmeldelser, hvis betaling ikke er registreret senest 8 dage efter anmeldelsen er 
modtaget. Flytter man skueplads efter sidste anmeldelsesfrist beregnes der et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00 
 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.  
 

Bemærk: Føllene skal fremvises på fast bund i skridt og løs i ridehallen i år. 

 
Evt. spørgsmål rettes til Conni Lynge på tlf. 22592254 ( eft. Kl.15.00) eller mail csl@sportspony.dk 
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