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MHDK Føl og Plagskue 2021 

Søndag den 5 sept. 2021 
  

Foreningen er super glade for at kunne inviteret alle jer medlemmer MHDK Føl og Plagskue 2021.  

 

Til føl- og plagskue kan fremstilles føl og 1-og 2 års plage efter alle MHDK registrerede heste. 

Miniatureheste fra andre miniatureheste avlsforbund, kan fremvises ved skuer, hvis forældrene 

overholder avlsmålet for MHDK. Der kan også fremstilles 1-og 2 års vallakker.  

 

Afkomssamlinger 

Der kan vurderes samlinger efter kåret MHDK hingste eller hopper. Afkom efter hingste kan tidligst 

stilles 3 eller 4 år efter hingstens første bedækningssæson og skal bestå af mindst 5 stk. afkom. 

Alle afkom skal være minimum 2 år gamle og kan bestå af hopper, hingste, eller vallakker. 

Vallakker må dog højst udgøre 50% af samlingen. 

Hoppesamlinger skal bestå af mindst 3 stk eventuelt inkl. moderen. 

Samlinger bør vises på lige linjer og ikke efter hinanden. Samlinger på mere end 5 dyr kan vises på 

2 rækker. Hvis en hingst indgår i samlingen kan denne vises særskilt.     

Ved bedømmelse afvendes følgende skala: 

 

I   klasse 1. grad (23 og 24 point) 

I   klasse 2. grad (21 og 22 point) 

II  klasse 1. grad (19 og 20 point) 

II  klasse 2. grad (17 og 18 point) 

III klasse             (15 og 16 point) 

 

 

Adresse: 

Vorbasse Rideklub 

Skjoldbjergvej 10  

6623 Vorbasse  

                                                             

Vært: Avlsforeningen for Miniaturehesten I Danmark (MHDK)  

  

Hjemmeside: www.miniaturehesten.dk     

E-mail: tilmelding.mhdk@gmail.com 

    

Dommer: Jørgen Finderup og Per Springborg 

 

Medlemskab af MHDK 

Medlemskab er påkrævet for hestens ejer ved deltagelse i foreningens arrangementer 

Kontakt:  bestyrelse.mhdk@gmail.com   

http://www.miniaturehesten.dk/
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Priser pr hest: 

Kåring af hoppe:                           1.000 kr.  

Bedømmelse af vallak                     450 kr. 

Bedømmelse af føl- og plage:        300 kr.  

Afkomssamlinger (pr. samling):     500 kr.  

 

Ved transport over Storebæltsbroen gives der 100 kr. rabat pr. hest . 

Ved for sen tilmelding pålægges et gebyr på 200 DKK. (Gælder alle). 

 

Opstaldning:  

Bokse kan leje for 500 kr. pr. dag  

Boksen er inkl. halm. Ønsker du spåner kan du købe af rideskolen for 200 kr.  

ellers skal du selv medbringe.  

 

Sidste tilmelding:  

Søndag den 21 august  

 

Tilmeldingsblanket:  

Tilmeldingsblanketter er vedhæftet i mail og ekstra blanketter kan findes på 

hjemmesiden: www.miniaturehesten.dk   føl og plage 

Husk at udfylde og anvende tilmeldingsblanketterne når tilmelder dig  

 

Indbetaling:  

skal foregå til foreningens konto :Reg.nr.: 9570 Kontonr.: 12164351  

eller Mobilepay 60874 (husk at oplyse, hvem du er, og hvad du betaler for).  

eller via bankoverførsel IBAN- konto nr.DK2830000012164351 

BIC (SWIFT-adress) DABADKKK  

Se oplysningerne på tilmeldingsblanket   

Refundering  

Hvis du ønsker at framelde din hest og få pengene retur, skal du fremsende en dyrlægeerklæring.  

 

 Sundhed  

Dommeren kan afvise heste, som virker syge eller ikke fremstår helbredsmæssigt i orden. 

  

Påklædning           

MHDK kræver passende påklædning i show ringen. Man kan derfor ikke deltage i shorts eller 

sandaler.   

  

Mishandling  

Alle former for mishandling af heste på showpladsen er forbudt. Det kan medføre bortvisning, hvis 
man ikke efterkommer disse regler. Hestene må ikke gives nogen former for stimulans eller 
præstationsfremmende medicin.   
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Ansvar  

MHDK kan ikke stilles til ansvar for skader på dyr, mennesker eller materiel. Deltagelse sker på 

eget ansvar.   

 

Cafeteria / Madbod 

Det er muligt af forudbestille en Sandwich med kylling og bacon 30 kr.  

der kan købes mad og drikke i cafeteriet hele dagen. 

 

Det er muligt at blive sponsor til skuet  

Ønsker du at blive sponsor? At gøre deltagerne glade og samtidig få omtale af dit stutteri, din virksomhed 

eller dit navn? Hvis du bliver sponsor, vil vi reklamere for dig på hjemmesiden, i kataloget, på banen og i 

højtaleren.   

 For et beløb på 125- 200 kr. kan du sponsere en super flot pokal til en klasse, og  

Vores medlemmer er meget glade for alle sponsorater og vi tager imod penge til køb af en pokal, 

gaver, penge eller lige det, DU gerne vil give!  

Vil du vide mere? Så kig på hjemmesiden under ’Sponsorer’Mail: bestyrelse.mhdk@gmail.com 

 
 
Klasseliste MHDK´s Føl og plagskue 2021 

Søndag den 5 september  
   
 

Klasse 1: Kåring hopper 3 års og ældre  

Klasse 2: Eksteriørbedømmelse Vallakker 3 års og ældre 

Klasse 3: Eksteriørbedømmelse af hingsteføl  

Klasse 4: Eksteriørbedømmelse af hoppeføl   

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: Afkomssamling  
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