Orientering fra MHDK
Bestyrelse.mhdk@gmail.com

Invitation til føl- og plagskue samt sommershow 12. og 13. august 2017
Kære alle
Det er en stor fornøjelse hermed at kunne invitere jer til MHDKs føl- og plagskue samt sommershow 2017.
Arrangementet løber af stablen over en weekend på det dejlige ridecenter, som SLS-sportsrideklub råder over.
Adressen er Nordskovvej 5, 4190 Munke Bjergby (beliggende 5 km sydøst for Dianalund og 11 km nord for Sorø).
For hyggen og samværets skyld ønsker vi at holde det over en weekend, og det er blevet muligt, da ridecenteret
lader os stille telte/campingvogne op samt tilbyder os billige bokse til vores heste. Vi har mulighed for at komme
fredag den 11/8 fra kl. 16:00, og vi skal forlade stedet i opryddet stand senest søndag kl. 16:00. Ligeledes sørger
stedet for salg af mad og drikke via deres salgsvogn (som de eneste, der har tilladelse til at sælge mad på stedet).
Salgsvognen vil være åben i alle de timer sommershowet kører. Det vil være muligt mod forudbestilling at købe
aftensmad fredag, morgenmad lørdag og søndag samt aftensmad lørdag til fornuftige priser – så det er et fantastisk
sted, vi kan benytte denne sommer.
Der er deadline for tilmelding og betaling den 16. juli 2017 – Efteranmeldelse er mulig, men dette koster ekstra, og
din hests oplysninger kan i så fald ikke nå at komme med i kataloget. Så hvorfor ikke tilmelde i god tid.
Vær venligst meget omhyggelig med at udfylde din tilmelding.
Indbetaling skal foregå til foreningens konto via bankoverførsel eller Mobilepay 60 55 52 34 (husk at oplyse, hvem du
er, og hvad du betaler for). Se oplysningerne i bundteksten af denne invitation.
Katalog udleveres til deltagerne på dagen. Husk selv at orientere dig om arrangementet på hjemmesiden, hvor bl.a.
vejledende tidsplan vil blive oplyst inden arrangementet. Det er muligt for interesserede at annoncere i kataloget.
Priser findes på hjemmesiden. Spørgsmål til arrangementet skal rettes til tilmelding.mhdk@gmail.com.

Vi glæder os til en hyggelig weekend
Bestyrelsen MHDK

Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark – www.miniaturehesten.dk
Bankoplysninger: Danske Bank: Reg. nr. 9570-0012164351 (husk at skrive navn og årsag på din indbetaling).
Telefonnummer til Mobilepay og stævnetelefon er: 60 55 52 34

Klasseopdeling:
LØRDAG - Bedømmelser:
Klasse 1:
Kåring (skal du have en hingst kåret, skal du få din dyrlæge til at besigtige den på forhånd).
Det er kun muligt at aflægge materialprøve til den oprindelige kåring i foråret.
Klasse 2:
Eksteriørbedømmelse af hingsteføl
Klasse 3:
Eksteriørbedømmelse af hoppeføl
Klasse 4:
Eksteriørbedømmelse af følhopper, føl ved siden
Klasse 5:
Eksteriørbedømmelse af 1-års hingste
Klasse 6:
Eksteriørbedømmelse af 1-års hopper
Klasse 7:
Eksteriørbedømmelse af 1-års vallakker
Klasse 8:
Eksteriørbedømmelse af 2-års hingste
Klasse 9:
Eksteriørbedømmelse af 2-års hopper
Klasse 10:
Eksteriørbedømmelse af 2-års vallakker
Klasse 11:
Mønstring for børn op til 7 år
Klasse 12:
Mønstring for børn 8 til 12 år
Klasse 13:
Mønstring for børn 13 til 16 år
Klasse 14:
Pintofarve
Klasse 15:
Ensfarvet
Klasse 16:
Appaloosa
Klasse 17:
Liberty
Klasse 18:
Udklædning for børn
Klasse 19:
Udklædning for voksne
SØNDAG - Showklasser:
Klasse 20:
Minigames for børn 0-7 år
Klasse 21:
Minigames for børn 8-12 år
Klasse 22:
Dressurkørsel – Sværhedsgrad 1
Klasse 23:
Dressur for lange liner – Sværhedsgrad 1
Klasse 24:
Dressurkørsel – Sværhedsgrad 2
Klasse 25:
Dressur for lange liner – Sværhedsgrad 2
Klasse 26:
Kørsel – Kür – Sværhedsgrad 2
Klasse 27:
Lange liner – Kür
Klasse 28:
Agility for børn op til 12 år
Klasse 29:
Agility Besindighedsklasse
Klasse 30:
Agility for voksne
Klasse 31:
Topper kørsel - Sværhedsgrad 1
Klasse 32:
Topper kørsel - Sværhedsgrad 2
Klasse 33:
Banespring for børn 8-12 år
Klasse 34:
Banespring for børn 13-16 år
Klasse 35:
Banespring - Sværhedsgrad 1
Klasse 36:
Banespring - Sværhedsgrad 2
Klasse 37:
Højdespring
MHDK stævneregelsæt findes på hjemmesiden, her kan du læse om afviklingen af de forskellige klasser samt
udklassering etc. www.miniaturehesten.dk
Bemærk max 3 klasser pr. hest/dag ekskl. Eksteriørklasser. Ud over de 3 ”voksenklasser” må hesten også deltage i
2 x minigames.
Vel mødt!
Bestyrelsen MHDK
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