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   M & M’s FOR FUN 
 

 

Lørdag d. 23. juni inviterer ”Mountain and Moorland Denmark” til arrangementet ”For Fun” hos 

”Stald Stettenborg”, der ligger på adressen Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard. Arrangementet er 

for ”Mountain and Moorland” ponyer, som er de oprindelige engelske racer (Connemara, Dales, 

Dartmoor, Exmoor, Fell, Highland, New Forest, Shetland, Welsh sec A, B, C og D). Desuden kan 

Part Breds, der er registreret under den tilhørende danske avlsforening, deltage. Der er lagt op til en 

hyggelig og sjov dag i selskab med vores dejlige ponyer. Der vil være mulighed for deltagelse i 

forskellige brugsklasser, f.eks. forskellige engelske klasser, der vil desuden være 

eksteriørbedømmelse og mulighed for at få besigtiget og chippet føl og ponyer. Vi slutter dagen med 

en dejlig hyggelig fællesspisning/fest samt bål. Det vil være muligt at campere på stedet (uden strøm 

etc..). Der er rosetter til alle der gennemfører en klasse, dog vil alle børn på 12 år og derunder 

modtage en roset for deltagelse i en klasse.   

Generelle regler, tips og gode råd findes på vores hjemmeside www.mountainandmoorland.dk 

 

Der er mulighed for deltagelse i følgende klasser: 

 

Eksteriørbedømmelse: Her gives en bedømmelse af ponyens udseende, i forhold til 

racebeskrivelsen. Dommeren vil være en dommer godkendt af NPS. Der gives point for: Type, 

bygning, lemmer, skridt og trav. Der kan max opnås 10 point i hver kategori. Beskrivelsen kan 

afhentes i sekretariatet efter klassen. Alle 1. + 2. placerede i hver klasse, ponyer med min 40 point i 

totalsum og ponyer udtaget af dommeren på et ”wildcard” går videre til ”Bedste 

Junior/Senior/Veteran” her fra går alle 1. + 2. placerede videre til ”Best In Show”. De to bedst 

placerede ponyer, af hver race, i junior/senior/veteran championatet går videre til ”Bedst i Racen”. 

Der fremvises efter engelsk mønster. Føl tilmeldes sammen med hoppen. 

Klasserne du kan melde til i, finder du på www.mountainandmoorland.dk  

 

Engelske Rideklasser: Her bliver bl.a. ponyens (og rytterens) opførsel, manerer, klargøring og 

eksteriør bedømt. Dommeren vil være godkendt af NPS. Læs mere om disse klasser og reglerne for 

dem, på vores hjemmeside. Afhængig af antallet af tilmeldinger kan klasserne kan efter 

tilmeldingsfristen deles i henholdsvis de små og de store racer. Klasse 2 + 3 og 5 + 6 kan evt. slås 

sammen, der vil så blive taget hensyn til hvilken klasse, man har tilmeldt i. Part breds og x-

registrerede ponyer kan deltage. Hvis der er nok, vil de få deres egen klasse. 

 

1. Leading Rein. 

2. First Ridden 1 

3. First Ridden 2 

4. First Ridden 3 Kun for følhopper, ingen aldersgrænse for rytteren. 

5. First Ridden 4 

6. First Ridden 5 

7. Open Ridden 1 

8. First Ridden 2. For hingste med ryttere under aldersgrænsen, hingsten skal føres i Leading 

Rein. 

9. First Ridden 4. For ryttere på 30+ år der ikke rider jævnligt. 

10. Working Hunter First Ridden 4. Springene vil, for alle racer (undtaget Shetlandsponyer), have 

følgende mål: min højde 40 cm, max højde 55 cm, max bredde 40 cm. For Shetlandsponyer 

trækkes 10 cm fra de angivende mål. 
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11. Working Hunter First Ridden 5. Springene vil for Klasse 1 ponyer være: højde: min 40 cm, 

max 50 cm, bredde: max 50 cm. Herefter lægges der 10 cm til for hver klasse ponyer, således 

at målene for Klasse 4 ponyer er: højde: min 70 cm, max 80 cm, bredde: max 70 cm. 

12. Køreklasse. For et- og to-spand. Klassen udføres som en First Ridden 4, dog vil der være 

eksteriørbedømmelse for alle ponyerne inden klassen starter. Klassen kan evt. deles i et- og 

to-spand, samt efter kuskens alder. 

 

Andre Klasser: 

13. Handy-pony in-hand: Åben for fremvisere i alle aldre og ponyer i alle aldre. Her skal en 

forhindringsbane, uden egentlige spring, gennemføres hurtigst muligt. Der gives strafpoint 

for fejl i udførelsen på forhindringerne. Klassen deles i: børn (født 2000 eller senere), junior 

(født i 1994 eller senere), senior (født i 1977 eller senere) og veteran (født før 1977). DER 

KAN MELDES TIL PÅ DAGEN MOD 50 % tillæg i startgebyret. 

14. 3-kants-mønstring: Såfremt tidsplanen tillader det, vil der blive oprettet en mønstringsklasse. 

DER TILMELDES PÅ DAGEN. Klassen vil være delt i: børn (født 2000 eller senere), junior 

(født i 1994 eller senere), senior (født i 1977 eller senere) og veteran (født før 1977). 

 

Traditionelle klasser: Der er ingen aldersgrænse for ryttere, dog skal ekvipagen være harmonisk. 

Hvis ikke andet er anført er DRF´s reglement gældende. Klasserne kan deles efter rytterens alder. 

Ryttere på hingste af små racer skal være født i 2001 eller før, for store racer skal rytteren være født i 

1998 eller før. Det er tilladt at fremvise hingste ”i snor” for ekstra sikkerhed. Træksnoren skal være 

fæstnet i biddet, dette vil have indflydelse på dommerens bedømmelse. Hver ekvipage kan kun starte 

i hver klasse én gang. Der forventes samme lydighedsniveau som ved et DRF stævne, der vil blive 

taget hensyn til ponyernes racemæssige karakteristika. 

 

Dressur: 
15. Valgfri 1. Du vælger selv niveauet du starter på, vinderen af klassen er den med højest % 

16. Valgfri 2. Du vælger selv niveauet du starter på, vinderen af klassen er den med højest % 

17. EKSTRA: Du sammensætter selv dit program, ridetid ca. 5 min. Niveauet skal passe til 

ponyens alder.  De ting der bliver bedømt på udover øvelserne i programmet er: 

Programmets sammensætning (- hvordan flyder det) 

Programmets sværhedsgrad (- hvilket niveau ift. ponyens alder ligger programmet på) 

Helhedsindtryk (- harmoni pony og rytter imellem under programmets udførsel). 

Programmet rytteren vil ride skal fremsendes til Eva Kainø senest d 17. juni kl. 24 på 

evakainoe@gmail.com  

 

Spring: Alle kategorier springer på deres rette højde. Der springes på tid. Ved fejlfrit ridt, rides der 

om med det samme, på tid (metode B3). 

18. Bomklasse med trækker: Åben for ryttere på max 12 år. Bommene ligger på jorden. Der rides 

på tid. Galop er ikke tilladt. 

19. Mini: Åben for 6-års og ældre ponyer. Max højde: kat III = 30 cm, II = 40 cm, I = 50 cm, 

småhest = 60 cm, hest = 70 cm. 

20. Debutant: Åben for 6-års og ældre ponyer.  Max højde: kat III = 40 cm, II = 50 cm, I = 60 cm, 

småhest = 70 cm, hest = 80 cm. 

21. LD: Åben for 6-års og ældre ponyer.  Max højde: kat III = 50 cm, II = 60 cm, I = 70 cm, 

småhest = 80 cm, hest = 90 cm. 

22. LC: Åben for 6-års og ældre ponyer.  Max højde: kat III = 60 cm, II = 70 cm, I = 80 cm, 

småhest = 90 cm, hest = 100 cm. 

23. LB: Åben for 6-års og ældre ponyer.  Max højde: kat III = 70 cm, II = 80 cm, I = 90 cm, 
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småhest = 100 cm, hest = 110 cm 

24. LA: Åben for 7-års og ældre ponyer.  Max højde: kat III = 80 cm, II = 90 cm, I = 100 cm, 

småhest = 110 cm, hest = 120 cm. 

 

 Andet: 
 For alle klasser gælder det, at såfremt der er mindre end 3 tilmeldte ved fristens udløb, 

kan de lægges sammen med andre eller aflyses. 

 Tilmeldingen er bindende. 

 Arrangementet foregår udendørs. 

 Arrangementet er ikke pointgivende i DRF regi.  

 De traditionelle klasser er på show-niveau (D niveau). 

 I klasse 13 og 14 er der ikke startliste, men man går til bedømmelse, når der er ledigt på 

banen og man ikke er i gang med andre klasser. Det er på eget ansvar at nå til 

bedømmelse i denne klasse. 

 Arrangørerne fralægger sig et hvert ansvar for skader eller tyveri på/af heste/ponyer samt 

udstyr og personer. 

 Der skal bæres en sikkerhedsgodkendt ridehjelm ved al færdsel til pony. 

 Ved besigtigelse etc. skal du selv medbringe de nødvendige papirer. 

 Eksteriør-bedømmelserne vil være en selvstændig konkurrence, der uddeles titlerne: 

bedste junior (0-4 år) bedste senior (5-14 år) bedste veteran (17 + år) samt Bedst i Racen 

og Best In Show. 

 Invitationen er sendt til udenlandske avlsforeninger. 

 Der vil være mulighed for, at købe div. drikkevarer, lun anretning og andet spiseligt i 

løbet af dagen. Menukort kan findes på hjemmesiden senere. 

 Ponyer der er til salg, annonceres i katalog. 

 Der meldes til start senest 30 min før klassens start. 

 Efteranmeldelse er kun mulig i det omfang tidsplanen tillader det, og kun mod dobbelt 

indskud.  

 Der er begrænsninger i antallet af deltagere, der meldes til efter ”først til mølle”-

princippet. 

 Der vil blive uddelt et katalog pr. adresse på dagen. Ca. 1 uge før kan kataloget med 

vejledende tidsplan, ses på hjemmesiden. 

 Alle ponyer kan få deres identitet tjekket 

 Alle ponyer kan, på dommer eller arrangørs foranledning, måles. 

 

Bokse: Der er mulighed for, at leje bokse i begrænset omfang. Boksene vil være strøet med halm. 

Medbring selv spande (til vand og foder) samt andet foder. Boksene kan lejes fra fredag kl. 15 til 

søndag kl. 16. Pris: 400 kr. Der kan også lejes boks lørdag fra kl. 7 som ovenstående, til en pris af 

200 kr. Overnattende ponyer har 1.prioritet til boksene, herefter er det ”først til mølle”-princippet der 

gælder. 

 

Fest: Der er arrangeret fest/fællesspisning lørdag aften. Efter maden vil der være musik.  

Menu: afhænger af deltagerantallet, men det vil være et grillarrangement. Kaffe og kage senere på 

aftenen er med i prisen. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 

Pris: 175 kr./kuvert. Børn, til og med 11 år 50 kr. Tilmelding til Eva på mail evakainoe@gmail.com 

senest d. 11. juni kl. 16. Tilmeldingen skal indeholde antal kuverter, angiv hvor mange voksne og 

børn, samt telefonnummer. Dette telefonnummer skal anføres ved indbetaling af beløbet på: reg. 

8117 konto 0002547958 i Nykredit bank sammen med teksten ”Fest”. 
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Camping: Det er muligt at campere på pladsen (uden strøm), tilmelding er nødvendig. Camping 

koster 100 kr. Tilmeldingsfrist senest 20. juni kl. 16 til Eva på mail: evakainoe@gmail.com  

 

Økonomi: 
Eksteriørbedømmelse 200 kr./pony 

Eksteriørbedømmelse følhoppe + føl 300 kr/par 

Klasse 1, 2 og 3 180 kr./ekvipage 

Klasse 5, 6, 7, 8 og 12 200 kr./ekvipage 

Klasse 4, 10 og 11 250 kr./ekvipage 

Klasse 13 og 14   50 kr./ekvipage 

Klasse 15 - 24   80 kr./ekvipage 

”Til Salg”   20 kr./pony 

Chip/besigtigelse 220 kr. 

Boks weekend 400 kr. 

Boks lørdag 200 kr. 

Camping 100 kr. 

Fest 175/50 kr. 

 

 

Tilmelding: 
Udfyld tilmeldingsskemaet og send det, enten som mail til:  

evakainoe@gmail.com eller som brev til Eva Kainø, Præstøvej 73, 4640 Faxe. 

Tilmeldingen skal være i hænde senest d. 18. maj kl. 24.  

 

Der kan kun tilmeldes 1 pony/ekvipage pr skema.  

 

For ponyer der er registreret i udlandet, skal kopi af originale afstamningspapirer, hvorpå 

afstamningen fremgår, vedlægges/vedhæftes.  

For 4-års og ældre hingste skal dokumentation for licens/avlsgodkendelse vedlægges.  

 

Indskuddet indsættes på: reg. 8117 konto 0002547958 i Nykredit Bank (IBAN 

DK5681170002547958 BIC (SWIFT) NYKBDKKK). Anfør samme telefonnummer som på 

tilmeldingen. Ved flere tilmeldinger benyttes samme telefonnummer på alle tilmeldingerne.  

Indskuddet kan også sendes på check udstedt til ”Mountain and Moorland Denmark”.  

 

INDBETALINGER DER IKKE KAN IDENTIFICERES BETRAGTES SOM DONATION 

TIL FORENINGEN. 
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