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Mountain & Moorland Summer Show er et show for de oprindelige britiske ponyracer.  

Showet er arrangeret af ”Mountain and Moorland Denmark” der er en forening for de britiske 

ponyracer: New Forest, Highland, Dartmoor, Exmoor, Connemara, Dales, Fell, Welsh og Shetland.  

First Horse A/S er hovedsponsor for ”Mountain and Moorland, Denmark”. 

Alle hopper, hingste og vallakker kan deltage uanset alder. Ponyer fra vores nabolande er også 

velkomne. Alle dyr skal være stambogsførte i henhold til racens egne krav. For racer, der registrerer 

under Videncentret for Landbrug, Heste, SKAL ponyen være registreret i ”Hestedata” MED 

afstamningsgitter. For WPBR gælder desuden, at ponyen skal være registreret under ”Welsh Pony & 

Cob avlen i Danmark”. Ponyer med udenlandsk pas/registreringsattest skal medsende en kopi heraf. 

Udenlandske licenshingste skal medsendes dokumentation for licens. 

Mountain & Moorland Summer Show afholdes på Revsø Rideskole, Revsø Markvej 2, 6560 

Sommersted.  

Der er mulighed for deltagelse i følgende klasser: 

Eksteriørklasser: 

Showet afholdes på græsbane og med engelsk mønstring. Her gives en bedømmelse af ponyens 

udseende, i forhold til racebeskrivelsen. Der vil være sløjfer til alle deltagere - rød = 1, blå = 2, grøn 

= 3, resten får en neutral deltagerroset. Desuden gives der point for type, bygning(rammer), 

fundament, bevægelse i skridt og bevægelse i trav. Der kan højst opnås 10 point i hver kategori. Det 

tilstræbes, at der er min. 3 dyr i hver klasse. Nummer 1 og 2 i hvert hold, samt alle dyr med min. 40 

point udtages til championat. Der bliver afholdt 3 championater; bedste junior (0 – 4 år), bedste 

senior (5 – 16 år) og bedste veteran (17 år og derover). Nummer 1 og 2 i disse championater går 

videre til kampen om „Best in Show“. Desuden vil der være konkurrence om ”Bedst i racen”.  

Dommer på dagen vil være Mrs. Rachel Bown fra ”National Pony Society”. Alle dommerne fra NPS 

er vant til, og uddannet til, at dømme blandede klasser. 

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 6 + 8 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 2. For hingste med ryttere under aldersgrænsen, hingsten skal føres i Leading 

Rein. 

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

6. First Ridden 4 

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

8. First Ridden 5 

9. Open Ridden 1 

10. Køreklasse. For et- og tospand.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 

tospand, samt efter kuskens alder. 

 

Mønstringsklasser:  

Der mønstres på trekantbane. Klassen vil være delt i: børn (født 2000 eller senere), junior (født i 

1994 eller senere), senior (født i 1977 eller senere), veteran (født før 1977) samt Old ladies & 

gentlemen 40+ år i engelsk dress (født før 1973). 

I børneklasserne vil der være rosetter til alle, i de øvrige klasser til de 3 først placerede. 

Der tilmeldes på dagen. 

 

Økonomi: 

Eksteriørbedømmelse 200 kr./pony 

Eksteriørbedømmelse følhoppe + føl 300 kr/par 

Klasse 1, 2 og 3 180 kr./ekvipage 

Klasse 4, 6, 7, 8 og 9 200 kr./ekvipage 

Klasse 5 og 10 250 kr./ekvipage 

Mønstring   50 kr./ekvipage 

”Til Salg”   20 kr./pony 

Boks 250 kr. 

Camping m. el 350 kr. 

 

Der oprettes en venteliste til bokse. Arrangørerne råder over bokse, hvor deltageren ikke møder frem, 

eller har forladt arrangementet.  

Det er muligt at campere på pladsen (inkl. strøm), tilmelding er nødvendig. Camping koster 350 kr.  

Sidste frist for tilmelding er 21. juli 2011 til Eva Kainø, Præstøvej 73, 4640 Faxe eller på mail: 

evakainoe@gmail.com.  Betaling skal ske på check eller på konto: 8117 0002547958 (IBAN 

DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK).  

Tilmelding er først gældende, når betalingen er registreret. Ved indbetaling på konto, anføres 

SAMME tlf. nr. som på tilmeldingen, ved flere tilmeldinger bruges blot samme tlf. nr. på alle 

tilmeldinger. Betalinger, der ikke kan sammenholdes med en tilmelding ved fristens udløb, betragtes 

som en donation til showet. Tilmeldingen er bindende. Efteranmeldelse til eksteriørklasserne kan kun 

ske, såfremt tidsplanen tillader det, og kun mod dobbelt indskud. Ponyen kan ikke forventes 

medtaget i kataloget. 

Kataloget vil blive lagt på hjemmesiden www.mountainandmoorland.dk og desuden tildeles 

udstillerne (1 pr adresse) på dagen. Det vil være muligt at købe enkelte kataloger i sekretariatet. 

mailto:evakainoe@gmail.com
http://www.mountainandmoorland.dk/


Da et arrangement kræver mange hjælpende hænder, medtager vi gerne tilsagn om hjælp, enten et 

par timer, eller mere, al hjælp kan bruges.  

Henvendelse til Eva Kainø på mail: evakainoe@gmail.com eller Kerstin Berglind på mail: 

berglind.jessen@tdcadsl.dk 

 

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage. 

 

Med venlig hilsen  

”Mountain and Moorland Denmark” 
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