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M & M’s FOR FUN 
 

 

Lørdag d. 13. juli inviterer ”Mountain and Moorland Denmark” til arrangementet ”M&M’s For Fun” 

på ”Dorthealyst”, der ligger på adressen Knabstrup Møllebakke 6, 4440 Mørkøv.  

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). Part Bred ponyer kan deltage, såfremt de er registreret i den tilhørende danske avlsforening med 

avlsforeningens logo i HesteData på tilmeldingstidspunktet.  

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.   

Der er lagt op til en hyggelig og sjov dag i selskab med vores dejlige ponyer. Vi slutter dagen med en 

dejlig hyggelig fællesspisning.  

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. Dommer er Mrs. Pat Renwick fra 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. 

 

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

eksteriør bedømt. Dommer er Mrs. Pat Renwick fra 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 1 + 2, 4 + 5 og 9 + 10 kan evt. 

slås sammen, der vil så blive taget hensyn til hvilken klasse, man har tilmeldt i. X-registrerede 

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

Proportioner for klasserne, finder du på www.mountainandmoorland.dk   

Alle 1. + 2. placerede i hver klasse går videre til kampen om Best Performance-championatet.  

Vinderen af Best Performance konkurrerer med det forgangne års øvrige Best Performance vindere 

om Stutteri Ulverscrofts vandrepokal til "Supreme Performance Champion". 
 

1) Leading Rein. 

2) First Ridden 1 

3) Novice First Ridden 2. For ponyer 4 – 6 år.. 

4) First Ridden 2 

5) First Ridden 3 

6) Open Ridden 1 

7) Open Ridden 2 

8) Working Hunter First Ridden 1. Springene vil, for alle racer, have følgende mål: min højde 40 

cm, max højde 50 cm, max bredde 40 cm.  

9) Working Hunter First Ridden 3. Springene vil have de i reglerne for Working Hunter under 

punkt e) angivne mål. 
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10) Working Hunter Open Ridden 1. Springene vil have de i reglerne for Working Hunter under 

punkt e) angivne mål. 

11) Køreklasse. For et- og to-spand. Klassen udføres som en First Ridden 3 uden galop, 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: 

12) Stutterikonkurrence ”Min avl”: Vi lægger op til en anderledes, sjov og spændende dyst mellem 

stutterierne. For at være med, skal du: 

a) Beskrive dit avlsmål, - udover racens standartbeskrivelse. Det kunne f. eks. være ”avl af røde 

ponyer på 140 cm, med 3 sokker”. Beskrivelsen må maks. være på 40 ord, og kommer med i 

kataloget. 

b) Udvælg 3 seniorponyer, der ENTEN bærer stutteriets præfix ELLER er ejet af stutteriet 

(officiel ejererklæring skal kunne fremvises). Ponyerne skal i forvejen være tilmeldt den 

individuelle bedømmelse, og du må gerne udsætte beslutningen om hvilke ponyer, du ønsker 

med i konkurrencen til selve dagen. 

Ponyerne vises samlet i skridt og trav. Vinderen, er den der kommer tættest på sit avlmål, - er der 

tvivl, er det ponyernes samlede kvalitet, der vægtes. Vinderen kan frit vælge en af ponyerne til 

deltagelse i seniorchampionatet. 

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 2001 eller senere), junior (født i 

1995 eller senere), senior (født i 1978 eller senere) og veteran (født før 1978). 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 2001 eller senere), junior 

(født i 1995 eller senere), senior (født i 1978 eller senere) og veteran (født før 1978). 

 

Bokse: Der er mulighed for, at leje bokse/spiltoug i ret begrænset omfang efter.”først til mølle”-

princippet. Boksene/spiltougene er IKKE strøede. Medbring selv strøelse, spande (til vand og foder) 

samt andet foder. Bokse/spiltoug og staldgang SKAL efterlades i rengjort stand.  Arrangørerne råder 

over bokse/spiltoug, hvor deltageren ikke møder frem, eller har forladt arrangementet.  

Fællesspisning: Der er arrangeres fællesspisning lørdag aften.  

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. 

Tilmelding til spisning til Eva på mail evakainoe@gmail.com senest d. 1. juli. 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 ” spisning”. 

 

 Andet: 

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

velkomne.  

 Ved tilmelding til et af Mountain & Moorland Denmarks arrangementer, forpligtiger man sig til 

at overholde foreningens bestemmelser, som anført på www.mountainandmoorland.dk 

 Tilmeldingen er bindende med mindre man har gjort tilmeldingen afhængig af leje af boks. 

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

har tilmeldt pr. mail. 

 Arrangementet foregår udendørs. 
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 Invitationen er sendt til såvel de danske som udenlandske avlsforeninger. 

 Ca. 10 % af de deltagende ponyer vil blive udtaget til identitetskontrol. 

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

 Det vil være muligt, at få besigtiget og chipmærket føl. Du skal selv medbringe de nødvendige 

papirer. Tilmelding er nødvendigt. 

 2-års og ældre hingste skal fremvises med bid. Fremvisere af disse hingste skal være fyldt 15 år. 

 Stutteri-reklamer på tøjet er ikke tilladt. 

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

 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. 

 Ca. 1 uge før kan kataloget med vejledende tidsplan downloades hjemmesiden. Det vil være 

muligt at købe enkelte kataloger i sekretariatet 

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

fremvisningen, afleveres i sekretariatet inden frokost. 

 Der meldes til start senest 30 min før klassens start. 

 Det tilstræbes, at der er min. 3 dyr i hver klasse. 

 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. 

 I klasse 12 og 13 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 disse klasser. 

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

og personer. 

 Der vil være mulighed for, at købe div. drikkevarer og lidt spiseligt i løbet af dagen. 

Forudbestilling er nødvendigt, hvis der ønskes en lun frokostret. 

 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 

 

 

Tilmelding: 

Sidste frist for tilmelding er 10. juni 2013  

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 med mindre man har gjort tilmeldingen afhængig af leje af boks.  

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

tilmeldt pr. mail.  

 

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

enkelte kataloger i sekretariatet. 
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