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Invitation til ” Halloween Stævne for mindre ponyracer i DK” 
I Odense 7 november 2020.   
 
MHDK – Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark har længe drømt om at lave et 
større stævne hvor vi samtidigt kan invitere medlemmer fra andre avlsforeninger i DK, der 
ligesom MHDK registrere heste/ponyer optil 106 cm i stangmål. 
 
Der er begrænset muligheder i DK for at deltagelse i stævner/konkurrencer med de mindre 
heste. Vi synes at det kunne være en unik mulighed for at kunne mødes/netværke 
igennem fælles konkurrencer, på tværs af de mindre hesterace. 
 
Vi er derfor glade for at kunne inviteret medlemmer og deres heste (på optil 106 cm) fra: 
- Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark,  
- Knabstrupperforeningen for Danmark(KNN) 
- Palomino Sportsheste avlsforbundet(PSA) 
 
- Der tilbydes klasser for børn og voksne. 
- Du har mulighed for at deltage i eksempelvis agility, besindigheder, springning, 
  Dressurkørsel/langeliner m.m. 
- Så der er rig mulighed for at finde klasser der passer til den enkle handler og hest  
- Kom og vær med til en fantastisk sjov, hyggelig og spændende dag.  
- Læs mere om klasser og stævneregler længere ned i invitationen.  
 
Pris pr. klasse 100 kr. 
 
Stævnet vil blive afholdt den 7 november 2020 på: 
 
Højmegård Rideklub  
Højmevej 75,  
Odense SV  
 
Rosetter, æresbånd, pokaler på dagen:  

- Der er mulighed for at vinde mange fine præmier på dagen  

- Sidst på dagen uddeles der blandt alle deltagerne/vinderne titlen som  

  ”Dagens Bedste brugshest” 

- Pokaler til: klassevinderen 

- Rosetter: 1.-5. placeringer i hver klasse 

- I børneklasserne er der rosetter til alle deltager. 

- Æresbånd /pokal til ”Dagens Bedste Brugshest” i Voksenklasser 

- Æresbånd /pokal til ”Dagens Bedste Brugshest” i Børneklasser 

På de næste sider finder du flere informationer omkring tilmeldingsfrister, klasser m.m. 
 

 



Klasseliste for MHDK stævne den 7 november 2020 
 

Klasse 1:      Kørsel - Dressurprogram 1 

Klasse 2:      Lange liner - Dressurprogram 1 

Klasse 3:      Kørsel - Dressurprogram 2 

Klasse 4:      Lange liner - Dressurprogram 2 

Klasse 5:      Kørsel - Freestyle 

Klasse 6:      Lange liner – Freestyle 

Klasse 7:      Topperkørsel – voksne 

Klasse 8:      Besindighed Børn 0-7 år 

Klasse 9:      Besindighed børn 8-12 år 

Klasse 10:    Besindighed børn 13-16 år 

Klasse 11:    Besindighed voksne 

Klasse 12:    Agility børn 0-7 år 

Klasse 13:    Agility børn 8-12 år 

Klasse 14:   Agility Børn 13-16 år 

Klasse 15:    Agility for Voksne 

Klasse 16:    Agility for lange liner for voksne 

Klasse 17:    Banespring for børn 6-12 år 

Klasse 18:    Banespring for børn 13-16 år 

Klasse 19:    Banespring for voksne 

Klasse 20:    Banespring ”Jumper” for voksne 

Klasse 21:    Højdespring for voksne 

 
 
 
 
 



Sponsor af ærespræmier: 
Vores sponsorer har skænket mange rigtig flotte ærespræmier til dagen Tak til : 
AVEVE, Cafe ‘hos Michael, Rolfsminde Foder, Salling Foder, JJ miniatures, 
Fjeldgaard shop 
 
 
Regler for deltagelse i stævnet 
Regler for deltagelse i stævnet for MHDK medlemmer: 
For at deltage i stævnet skal hesten være registeret i et miniaturehesteforbund og ejeren 
skal være medlem af MHDK. 
 
Regler for deltagelse i stævnet for andre inviteret Avlsforbund: 
For at deltage i stævnet skal hesten være registeret i et avlsforbund under LU og ejeren 
skal være gyldig medlem af samme avlsforbund som hesten er registret eller kåret I. 
Hesten må max måle optil 106,0 cm i stangmål. 
 
Der kan deltages i følgende klasser:  
 
Dressurkørsel- program 1 -åben for tre års og ældre heste  

Dressur for lange liner program 1 –åben for tre års og ældre heste 

Dressurkørsel- program 2 -åben for tre års og ældre heste  

Dressur for lange liner program 2 –åben for tre års og ældre heste   

Topper kørsel -åben for tre års og ældre heste  

Besindigheds klasse -åben for 2 års og ældre heste  

Agility for hånd- -åben for 2 års og ældre heste  

Agility for lange liner -åben for tre års og ældre heste 

Banespring -åben for tre års og ældre heste 

Banespring ”jumper” - åben for tre års og ældre heste  

Højdespring-åben for tre års og ældre heste  

 

Bemærk at: 
 

 En hest må højeste deltage i 5 klasser i løbet af en dag. 

 Besindighed, agility, og ”alm” banespring er aldersopdelt for børn  

 Dressurprogrammer udføres på en bane 20 X 40 m 

 Husk at orientere dig om arrangementet på hjemmesiden, hvor bl.a. vejledende 
tidsplan vil blive oplyst inden arrangementet.  

 Husk at selv medbringe Katalog/stævnenummer til din hest på dagen 
 
 
Springklasser: 
I springklasser inddeles Heste i sektioner se venligst reglement for springning  
- Heste med et stangmål under 84,0 cm inkl. kaldes Sec. 1. 
- Heste med et stangmål over 84,1 og under 91,0 cm inkl. kaldes Sec. 2. 
- Heste med et stangmål over 91,1 og under 98,0 cm inkl. kaldes Sec. 3 
- Heste med et stangmål over 98,1 og under 106,0 inkl. kaldes Sec. 4 

 



 
Sikkerhedsregler under stævner: 

 Af sikkerhedsmæssige hensyn skal der altid bæres fastsiddende fodtøj med fast 

hælkappe. Dette gælder ved alle discipliner på stævne dagen. 

 Børn skal bære ridehjelm eller cykelhjelm i alle klasser.  

 Voksne skal bære ridehjelm/ cykelhjelm i Topperkørsel 

 Ingen Hingste må fremvise/handles af personer under 16 år   

             

Tilmelding og bankoplysninger:   
Hesten skal skriftlig tilmeldes på en af MHDK udstedt tilmeldingsblanket (er vedhæftet i 
mail) Stævnegebyr samt eventuel anden restance til MHDK skal være betalt, for at hesten 
kan få adgang til stævnepladsen.  
 
Tilmeldingsblanket kan downloades: på https://miniaturehesten.dk/aktivitetsudvalg 
 
Forhindringsguide, Klasseliste, dressurprogrammer og banevejledninger er tilgængelig 
under samme fane  
 
Der er deadline for tilmelding og betaling søndag den 18 oktober 2020  
 

Indbetaling skal foregå til foreningens konto via:   

- Mobilepay: 60874   

- Bankoverførsel: Reg.nr.: 9570 Kontonr. 12164351 

- Tilmeldingsblanket sendes til: tilmelding.mhdk@gmail.com.   

-Vigtigt! - Hvis du indbetaler med mobilepay skal du skrive dit navn, hvad du betaler for i 

kommentarfeltet på telefonen eksempelvis: Mette Hansen 3 klasser-stævne  

Pris: 100,-kr. pr. klasse. 
Efteranmeldelse: + 50% pr. klasse (150 kr.)  
 
Ved framelding senere end 7 dage før stævnet, refunderes kun 50 % af det indbetalte 

gebyr. Hvis hesten bliver syg i perioden mellem tilmeldingen og stævnedagen, kan hele 
tilmeldingsgebyret dog refunderes under forudsætning af, at der fremlægges en 
dyrlægeattest senest på 3. dagen efter stævnet 
 
Startliste offentliggøre seneste 7 dage får arrangementet. 
 
MHDK følger myndighedernes anbefalinger for forsamlingsforbud m.m. til arrangementet 
og der er forbehold for ændringer i forhold Covid 19 og myndighedernes anbefalinger.  
Der serveres af samme grund ikke mad/drikkevare på dagen, sørg derfor for at selv 
medbringe mad og drikkevarer 
 
.  
Spørgsmål til arrangementet skal rettes til tilmelding.mhdk@gmail.com.  
    

 

Vi glæder os til at se dig og din hest  
med venlig hilsen                                              
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