
Propositioner for 

SHETTIVAL 
13.-14. & 15. juli 2007 

på Horsens Dyrskueplads 
 

Generelle bestemmelser 
 

Hvor 

Showet afholdes på Horsens Dyrskueplads, Hattingvej 2, Horsens. Danmark 

 

Hvem kan udstille 

Alle ISPC-lande er inviteret til at deltage i Shettival.  

Ejeren af ponyen skal være medlem af Avlsforeningen for Shetlandsponyer i sit hjemland for at 

kunne deltage.  

 

Krav til ponyen 

For alle klasser gælder, at udelukkende registrerede shetlandsponyer, som er efter en kåret eller 

avlsgodkendt hingst, kan deltage.  

Danske ponyer skal møde med tro og love erklæring på, at ponyen er rask og stammer fra en 

sygdomsfri besætning. Der er ikke krav om vaccination. 

For udenlandske ponyer gælder internationale regler. 

 

Sekretariat 

Sekretariatet vil være åbent: 

Torsdag d. 12. juli  12.00 til 19.00  

Fredag d. 13. juli  08.00 til 22.00 

Lørdag d. 14. juli  08.00 til 18.00 

Søndag d. 15. juli  08.00 til 18.00 

 

Ankomst 

Ankomst fra torsdag d. 12 juli 2007  kl. 12.00 med mindre andet er aftalt.  

Ponyen skal være mødt på pladsen senest lørdag d. 14. juli kl. 08.00.  

Ved ankomsten henvender man sig i sekretariatet, hvor man afleverer den underskrevne tro og love 

erklæring, får udleveret nummermærke til ponyen, anvist boks plads samt evt. campingplads. 

 

Forfald 

Bliver en pony af en eller anden grund forhindret i at møde, bedes dette meddelt til 

Anne-Grete Monk Hansen på mobilnummer: 20 80 05 44 

 

Afrejse 
Ponyerne må tidligst forlade pladsen søndag d. 15. juli kl. 16.00.  

 

Opstaldning   
Der kan lejes bokse og/eller spiltove. Der må opstaldes max 2 ponyer (eller én hoppe med føl) pr. 

boks. Bestilte bokse og spiltove vil være tilgængelige fra torsdag kl. 12.00  

Der vil være halm til hver boks/spiltov ved ankomsten.  

Boksene og spiltovene skal renses ved afgang hvorefter der tilbagebetales depositum kr. 200  

Ekstra halm kan købes på pladsen, mens hø, foder og vandspand selv medbringes. 

Der gøres opmærksom på, at alle dyr ifølge dansk lovgivning skal have permanent adgang til vand 

døgnet rundt. Det er udstillerens ansvar at dette overholdes. 

 

Dyrlæge 

Dyrlæge kan kontaktes via sekretariatet. 



Camping 

Der kan mod betaling og bestilling af campingplads, camperes på pladsen i egen campingvogn eller 

eget telt. (Se under priser og tilmeldings blanketter) 

Der er toilet og bad i forbindelse med pladsen 

Der er endvidere mulighed for at leje en campingvogn.  

Den bestilte campingplads eller vogn anvises ved henvendelse i sekretariatet.  

Campingpladsen er åben fra torsdag den 12. juli kl. 12.00 

Ansvarlige kontaktpersoner Allan Vihrs Tlf. 76656562 / 30806562 vihrs@mail.dk 

og Finn Ravn (Formand)  Tlf. 86464086 stutteri.hagenstrup@tdcadsl.dk 

 

Stand / Sponsorater / Ærespræmier 

Der er mulighed for at købe en standplads på pladsen (fredag – søndag) for DKK 3.000 

 

Vi modtager meget gerne sponsorater samt ærespræmier til støtte for Shettival 2007. 

 

Henvendelse vedrørende stand, sponsorater eller ærespræmier venligst til:  

Anne-Grete Monk Hansen Tlf. 55985807 / 20800544  troldheksen@paradis.dk 

 

Tidsplan og afvikling af klasserne: 

 
Fredag d. 13 juli: 

Kl. 20.00  Officiel åbning. Indmarch alle nationer repræsenteret af 3 ponyer og deres flag. 
Lørdag d. 14 juli: 
Kl. 08.30 Påbegyndes afvikling af eksteriørklasser.  

                Formiddag eksteriørklasser ældre dyr 

                Eftermiddag eksteriørklasser yngre dyr, sideløbende med dressurkørsel, toppekørsel 

                og børneaktiviteter. 

Kl. 19.00 Fest middag  med dans. Drikkevarer kan købes i teltet ( må ikke medbringes) 

Søndag d. 15 juli 

Kl. 08.30 Påbegyndes afvikling af maratonkørsel og børneaktiviteter. 

Kl. 14.30 Afvikling af championater. 

Kl. 16.00 Afslutning 

 

Således vil planlægning og afvikling af klasserne foregå under hensyntagen til, at samme pony kan 

deltage i flere discipliner, i det vi forventer at kunne afvikle bedømmelsen af de ældre ponyer 

lørdag formiddag, så de kan deltage i div. brugsklasser fra lørdag eftermiddag.  

Ovenstående tids inddeling er naturligvis afhængig af antallet af tilmeldinger, hvorfor vi 

forbeholder os ret til ændringer. De nøjagtige tidspunkter, for afvikling af de respektive klasser, vil 

fremgå af programmet. 

 

 

Eksteriørklasser  

 

Bedømmelserne foretages af dommere fra Danmark – Storbritannien – Norge – Sverige og Holland  

Påklædning jvf regler i det land, hvor man er hjemmehørende.  

 

Klasseindeling: 

For klasse 1 og 2 gælder, at føllene deles i: 

Lille størrelse: Til og med 70 cm i stang 

Stor størrelse: Over 70 cm i stang 

 

For klasse 3 og 8 gælder, at ponyerne deles i: 

   Lille størrelse: Til og med 84 cm i stang 

Stor størrelse: Over 84 cm i stang 
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Øvrige klasser opdeles i følgende størrelser: 

 

 3 års 4 års og ældre 

Mini: Til og med 85 cm Til og med 86 cm 

Medium: 86 – 94 cm 87 – 95 cm 

Standard: 95 – 102 cm 96 – 107 cm 

 

Ponyens højde angives på tilmeldingsskemaet.  

Der forbeholdes ret til at måle ponyer på pladsen i tilfælde af tvivl om ponyens højde.  

 

Bedømmelsen: 

Bedømmelserne finder sted på græs. 

Mønstring foregår på trekantbane. 

Hingste på 2 år og derover skal fremvises i trense med tøjlen fastgjort i biddet. Fremvisere af 

hingste skal være minimum 15 år.  

 

Ved bedømmelsen gives karakterer fra 1-10 for: 

1. Type 

2. Bygning 

3. Fundament 

4. Bevægelse i skridt 

5. Bevægelse i trav 

Ponyens bedømmelse kan afhentes i sekretariat umiddelbart efter klassen er afsluttet.  

Der tildeles roset til alle deltagere. 

 

Championatet: 

Alle klassevindere fra klasse 1 til og med klasse 14 deltager i championatet søndag eftermiddag. 

 

Følgende championater vil blive afviklet: 

Føl champion 

Unghoppe champion 

Unghingste champion 

Veteran champion 

Mini champion og res. champion 

Medium champion og res. champion 

Standard champion og res. champion 

Over all champion og over all res. champion 

                                

Der kan tilmeldes i følgende klasser: 

1.  Hoppeføl 

2.  Hingsteføl 

3.  Hopper – 2 år 

4.  Hopper – 3 år  

5.  Hopper med føl ved siden – 4 år og derover 

6.  Goldhopper – 4 år og derover 

7.  Veteranhopper – 15 år og derover 

8.  Hingste – 2 år 

9.  Avlsgodkendte hingste – 3 år 

10.  Kårede hingste – 4 år 

11.  Kårede hingste – 5 år og derover 

12.  Kårede veteranhingste – 15 år og derover 

13.  Vallakker          

14.  Veteran vallakker – 15 år og derover 

15.  Samlinger. Minimun 3 ponyer efter samme hingst eller efter samme hoppe. Yngste dyr 2 år. 

 

 



Brugsklasser 
I ride og køreklasser skal ponyen være 4 år eller derover.  

Kuske under 16 år og alle ryttere skal bære hjelm, ligesom børn under 11, der deltager i klasse 20, 

27 og 29. 

Klasserne afvikles på græs.  

Der vil være præmieoverrækkelse efter afviklingen af hver enkelt klasse. 

Der tildeles roset til alle deltagere.  

 

Børneaktiviteter – samt aktiviteter for barnlige sjæle! 
Nybegyndere er: Deltagere som ikke tidligere har startet stævner. 

Let øvede er: Deltagere der har deltaget i mindre stævner, men aldrig har vundet. 

Ved tvivl er det arrangørernes afgørelse. 

 

Rideklasser – springning 

16.  Nybegynder med trækker (Leading rein class). Ryttere på 10 år og derunder.  

 Springhøjde 30-45 cm. 

17.  Nybegynder. Springhøjde 30-45 cm. Åben for alle nybegyndere af passende højde og vægt. 

18.  Let øvede. Springhøjde 50 cm. Åben for alle let øvede af passende højde og vægt. 

19.  Åben klasse. Springhøjde 68 cm. Åben for alle ryttere af passende højde og vægt. 

 

Agility 

20.*  Børn – til og med 10 år 

21.* Junior – fra 11 år til og med 17 år 

22.* Senior  

 

Rideklasser – dressur  

23.* Rideklasse med trækker (Leading rein class). Ryttere på 10 år og derunder.  

24.* Rideklasse. Uden galop. Ryttere på 12 år og derunder.  

25.* Åben rideklasse. Med galop. Åben for alle ryttere af passende højde og vægt.  

 

Kostumeklasse 

26.  Fri udklædning med trækker (Leading rein class). Ryttere på 10 år og derunder. 

Pony og/eller rytter forklædes i en forrygende udklædning, hvor fantasien kan få frit løb. 

Dommeren udpeger 1., 2. og 3. placerede.  

 

Højdespring – med hest ved hånd 

27.   Børn og junior – til og med 17 år 

28.  Senior 

Pony og fremviser springer over én opsat forhindring. Der startes ved 30 cm og øges gradvist. 

Turen går på skift mellem alle deltagere og ekvipagen er med, så længe den ikke river ned. 

Den ekvipage der springer højest har vundet.  

 

Travløb – med hest ved hånd 

29.   Børn og junior – til og med 17 år 

30.  Senior 

De hurtigste to- og firbenede mødes. Man løber 100 m med sin pony ved hånden imod et 

passende antal konkurrenter. Man diskvalificeres, hvis ponyen slår over i galop. 

Vinderne fra de indledende heats mødes i finalen. 

 

Ponygames 

31.*  Med trækker (Leading rein class). Ryttere på 10 år og derunder. 

32.* Åben for alle ryttere af passende højde og vægt 

 

* = Nærmere program/bane til klassen Vil være tilgængelige på hjemmesiden fra 1. april. 

 

 



Kørsel 
 

Discipliner 

Der kan tilmeldes i følgende discipliner: 

Dressurkørsel: Uøvede kører FEI-program 3 og øvede kører FEI-program 6. Disse kan ses på 

DKF`shjemmeside www.koereforbund.dk. 

Toppekørsel: Der gennemkøres 10 porte + start og mål. Portbredden vil være vognens sporvidde + 

30 cm. 

Forhindringskørsel: Efter opvarmning køres 2 maraton forhindringer. Disse køres 2 gange af hver 

deltager og bedste tid for hver forhindring er gældende. 

Man kan deltage i alle 3 discipliner, eller kun i enkelte efter eget valg. Dette skal fremgå af 

tilmeldingen. 

 

Klasser 

Der kan tilmeldes i følgende klasser: 

1-spand, 2-spand og 4-spand. Der skal være minimum 4 deltagere for at en klasse oprettes, 

ellers sker der sammenlægning efter arrangørernes valg. 

Deltagerne opdeles i øvede og uøvede. Uøvede er deltagere som ikke tidligere har kørt stævner, 

ved tvivl er det arrangørernes afgørelse. 

Dette giver mulighed for følgende klasser: 

 

Enspænder 

33. Dressur – uøvede. FEI-program 3 

34. Dressur – øvede. FEI-program 6 

35.  Toppekørsel – uøvede   

36.  Toppekørsel – øvede  

37.  Forhindringskørsel– uøvede  

38.  Forhindringskørsel – øvede  

 

To-spand 

39. Dressur – uøvede. FEI-program 3 

40. Dressur – øvede. FEI-program 6 

41.  Toppekørsel – uøvede  

42.  Toppekørsel – øvede  

43.  Forhindringskørsel – uøvede  

44.  Forhindringskørsel – øvede 

 

Fire-spand 

45. Dressur – uøvede. FEI-program 3 

46. Dressur – øvede. FEI-program 6 

47.  Toppekørsel – uøvede  

48.  Toppekørsel – øvede  

49.  Forhindringskørsel – uøvede  

50.  Forhindringskørsel – øvede 

 

Kuske under 12 år skal hele tiden have en voksen hjælper indenfor rækkevidde medens der er 

forspændt. 

Kuske og hjælpere skal bære hjelm under forhindringskørslen, og det anbefales at man også bærer 

sikkerhedsvest. 

Ponyerne skal være minimum 4 år. 1-spand kører uden hjælper på vognen, 2-spand har 1 hjælper på 

vognen og 4-spand har 2 hjælpere på vognen. 

Der kåres en vinder i hver klasse, samt en samlet vinder blandt de deltagere, der har gennemført 

både dressur, toppekørsel og maraton i klassen 
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Tidsplan 

Denne vil blive udarbejdet når tilmeldingerne foreligger og man kender antal deltagere og antal 

klasser. Tidsplanen vil, så vidt dette er muligt, og i rimelig omfang blive indrettet efter den 

overordnede tidsplan, af hensyn til deltagere som er tilmeldt andre discipliner. 

Tidsplanen vil blive anført i programmet. 

 

 

Tilmelding:  
Tilmeldingerne skal være Anne-Grete Monk-Hansen, Røstofte Mark 3 , 4735 Mern, 

 i hænde senest  d. 15. april 2007. 

 

Betaling skal ske til nedenstående konto med tydelig afsender. 

 
Indbetaling fra Danmark: 
Registreringsnummer 0040 
Kontonummer 7558-429-296 
  
Alle lande udenfor Danmark: 
BIC kode/ SWIFT-adresse: NDEADKKK 
Bank kode: 0040 
Account no: 7558-429-296 
IBAN DK1920007558429296 
 

Der kan ikke efteranmeldes. 

Dog er der mulighed for tilmelding til klasserne 26-27-28-29-30 senest lørdag d.14. juli kl.14 i 

sekretariatet.  

 

 

Priser 

 

Eksteriørklasse  Klasserne 1-15  DKK 250,- pr. klasse 

Føl dog kr. DKK 100,- pr klasse  

Brugsklasse   Klasserne 16-25 & 31-50  DKK. 75,- pr. klasse 

Dog er prisen DKK. 150,- hvis der tilmeldes i 3 klasser 

   Klasserne 26-30   Uden beregning 

 

Opstaldning (alle dage) Boks    DKK 600.- for hingste samt 

     Følhopper. 

      DKK 500.- for goldhopper og 

      Yngre dyr i mindre bokse 

   Spiltov   DKK 350,-   

I priserne på opstaldning er inkluderet et depositum på DKK 200,- 

 

Campingplads 3 dage excl.EL   DKK 300,- 

Campingplads 3 dage incl. EL                                                            DKK 500.-  

 

Yderligere dage på campingplads excl EL  DKK 100.- pr dag 

Yderligere dage på campingplads incl. EL  DKK 150.- pr dag 

 

Leje af plads +Campingvogn excl. EL.  Fr.– Sø /U. Fortelt DKK 2.000,-  

       excl. EL.  Fr.– Sø /M. Fortelt DKK 2.800,- 

Leje af plads+Campingvogn  Incl. EL.   Fr.– Sø / U fortelt DKK 2.200,-  

       Incl. EL.   Fr.– Sø / M fortelt DKK 3.000,-  

  

Madbillet som dækker - Aftensmad fredag og lørdag (festmiddag incl. dans),  

                                             samt morgenmad lørdag og søndag  

   Voksen   DKK 380,-  

   Barn til og med 12 år  DKK 275,- 



Billet til festmiddag Lørdag aften – med dans 

   Voksen    DKK 185,- 

   Barn til og med 12 år  DKK 125,- 

 

 

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer, frokost o.a. på pladsen.  

Der vil være mulighed for at købe yderligere halm på pladsen.  

Vandspand, hø og foder medbringes selv.  

 

 

Kontakt 

 
Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte nedenstående medlemmer af styregruppen: 

 

Styregruppe: 

Finn Ravn (Formand)  Tlf. 86464086  stutteri.hagenstrup@tdcadsl.dk 

Ivan Tovgård  Tlf. 98524854  ivan.tovgaard@gmail.com 

Anette Thorshøj  Tlf. 56508334  anette@thorshoj.dk 

Anne-Grete Monk Hansen Tlf. 55985807 / 20800544  troldheksen@paradis.dk 

Kurt Hansen   Tlf. 20241508  n.k.decareca@mail.tele.dk 

Allan Vihrs   Tlf. 76656562 / 30806562 vihrs@mail.dk 

Janny Sørensen  Tlf. 47742227 stjernen@shetland.dk  

 

 

Undergrupper: 

Kørsel:  

Svend Aage Nissen Tlf. 74547060 post@hedegaarden.dk 

Svend Jacobsen  Tlf. 75805225 / 20271361 

Børneaktiviteter:  

Jette Møller Sørensen Tlf. 22960229 jettems@hco.kollegienet.dk 

Susanne Vihrs  Tlf. 76656562 / 30806560 vihrs@mail.dk 

 

Kontaktnummer i uge 28 (afmeldinger og spørgsmål): 

Anne-Grete Monk Hansen på mobilnummer: 20 80 05 44 

 

Kontaktnummer for udenlandske gæster: 

Anette Thorshøj. Tlf. 56508334.anette@thorshoj.dk  

 
Presseansvarlig: 

Janny Sørensen. Tlf. 47742227. stjernen@shetland.dk 
 

Deltagelse i showet samt ophold på pladsen sker på eget ansvar! 

 

 
 

Vel mødt til SHETTIVAL i Horsens 13. - 14. & 15. juli 2007 
- Vi glæder os til at se dig og din pony! 

 

 

Ret til ændringer forbeholdes! 
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