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Mountain & Moorland Wintershow er et show for de oprindelige britiske ponyracer, og hvor ponyerne fremvises i 

deres bedste vinterpragt. 

 Showet er arrangeret af Mountain and Moorland Denmark, som er et samarbejde omkring de britiske ponyracer: New 

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

Der kræves ikke medlemskab af Mountain & Moorland Denmark for at deltage, alle er velkomne.  

Showet er åbent for hopper, hingste og vallakker. 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 fuldt afstamningsgitter. For WPBR gælder desuden, at ponyen skal 

være registreret i den danske Welshforening. For ponyer, der er registreret i udlandet, skal kopi af originale 

registreringspapirer medsendes, - ved tilmelding pr. mail som vedhæftet fil. Udenlandske hingste skal medsendes 

dokumentation for licens eller kåring. Ca. 10 % af de deltagende ponyer vil blive udtaget til identitetskontrol. 

 Da det er et vintershow, er det ikke tilladt at vaske ponyerne, dog kan vask af hale, man og ben accepteres. 

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 championa-

ter; bedste junior (1 – 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“, og de 2 bedst placerede af hver race i hvert af championaterne 

deltager i konkurrencen om ”Bedst i racen”.  

Titlen ”Bedste Vinterpels” uddeles til ponyen med den bedste vinterpels.  

Dommerne Mrs. Rachel Bown og Mr. David Blair fra ”National Pony Society” er godkendt til at dømme samtlige 

M&M-racer. 

Mountain & Moorland Wintershow afholdes hos ”Team Cabe” Ejlstrupvej 120, 4100 Ringsted.  

Prisen for at deltage er 200 kr. pr pony. Efteranmeldelse kan kun ske, såfremt tidsplanen tillader det, og kun mod dob-

belt indskud. Ved efteranmeldelse kan oplysninger om ponyen ikke forventes medtaget i kataloget. Ved mange tilmel-

dinger vil der blive oprettet en venteliste for deltagelse. Det er muligt, at leje bokse i et begrænset omfang, efter ”først 

til mølle” princippet. Prisen pr boks er 300 kr. Der oprettes en venteliste til bokse. Arrangørerne råder over bokse, 

hvor deltageren ikke møder frem, eller har forladt arrangementet.  

Salgsponyer kan fremvises i frokostpausen. Information om ponyen, som ønskes oplæst ved fremvisningen, afleveres i 

sekretariatet inden frokost. 

Der modtages meget gerne ærespræmier. Alle ærespræmiegivere vil blive nævnt såvel i katalog som på hjemmesiden. 

Tilsagn kan gives på tilmeldingsblanketten eller direkte til Anja Hansen: sknager@yahoo.dk 

Sidste frist for tilmelding er 1. februar 2012  

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 ”WINTERSHOW” samt 

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. Senest ved tilmeldingsfristens udløb vil der blive udsendt en modtagebekræftelse til dem, som har til-

meldt pr. mail. Kataloget vil blive lagt på hjemmesiden www.mountainandmoorland.dk. Det vil være muligt at købe 

enkelte kataloger i sekretariatet. 

Med venlig hilsen ”Mountain and Moorland Denmark” 

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

1a  1 års hingste 

2a  2 års hingste 

3a  3 års hingste 

4a  4 års dommerkårede hingste 

5a  4 års licenshingste (Welsh, Fell, Highland, Exmoor, Dales) 

6a 5 års og ældre dommerkårede hingste 

7a 5 års og ældre licenshingste (Welsh, Fell, Highland, Exmoor, Dales) 

8a  17 års og ældre veteran dommerkårede hingste 

9a 17 års og ældre veteran licenshingste (Welsh, Fell, Highland, Exmoor, Dales) 

 

 

1b 1 års hopper 

2b 2 års hopper 

3b 3 års hopper 

4b 4 års goldhopper 

5b 4 års ifolede hopper (der skal være mere end 30 dage til forventet foling) 

6b 5 års og ældre goldhopper 

7b 5 års og ældre ifolede hopper (der skal være mere end 30 dage til forventet foling) 

8b 17 års og ældre veteranhopper 

9b 17 års og ældre ifolede veteranhopper (der skal være mere end 30 dage til forventet

 foling) 

 

1c 1 års vallakker 

2c 2 års vallakker 

3c 3 års vallakker 

4c 4 års vallakker 

5c 5 års og ældre vallakker 

6c 17 års og ældre veteran vallakker 

  

 



 

 

M&M Wintershow 
Lørdag d. 2. marts 2013 

 (kun én pony/ekvipage pr. tilmeldingsblanket) 
 

Udstiller:  

Adresse:  

Tlf. nr.:  E-mail:  

Ponyens navn:  Reg./stmb. nr.:  

Far:  Reg./stmb. nr.:  

Mor:  Reg./stmb. nr.:  

Morfar:  Reg./stmb. nr.:  

For ponyer, der er registreret i udlandet, skal kopi af originale registreringspapirer, hvorpå afstam-

ning fremgår, vedlægges, - ved tilmelding pr. mail som vedhæftet fil. 

Race/Section: 

 

Født: 

 

Farve: 

 

Køn: 

 

Tilmeldes i klasse: Ponyen sættes til salg i 

kataloget: 

 

Ønsker pointbog
1
 til indskrivning af ponyens 

resultater: 

ØKONOMI – anføres samlet på et skema for alle tilmeldte ponyer 

 
Eksteriørklasser á 200 kr./pony I alt: 

 
”Til Salg” i katalog á 20 kr./pony I alt: 

 
Boks á 300 kr. I alt: 

Vil gerne yde præmie(r), der vedlægges:  kr. til køb heraf.  

Vil gerne yde præmie(r), som fremsendes: eller medtages på dagen: 

  

Anslået værdi af ærespræmie: 

For at få den mest optimale fordeling bedes ærespræmier indpakkes i cellofan. 

Vedlæg venligst logo eller lign. i jpg-format til katalog/hjemmesiden. 

Indskud totalt  

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

(IBAN DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK).  

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

Anfør samme telefonnummer som på tilmeldingen samt teksten ”Winter Show”. 

Der kan kun tilmeldes 1 pony/ekvipage pr skema. Dog samles udregningen af tilmeldingsgebyr på ét skema 

ved flere tilmeldinger. Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er registreret. 

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 Eva Kainø i hænde senest d. 1. februar 2013. 

                                                 
1 Der laves kun pointbøger til afhentning ved shows, til de ponyer, der er tilmeldt showet. Ønsker man pointbøger til andre af sine M&M pony-
er, bestilles de ved at sende en mail til evakainoe@gmail.com, ved et show eller ved at sende et brev. Ved alle tre måder, skal der afleve-
res/fremsendes en frankeret svarkuvert. Selve pointbogen er gratis. 

mailto:evakainoe@gmail.com
mailto:evakainoe@gmail.com?subject=M%26M%20Pointbog

