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Excursie Stoeterij Skaergaarden Denemarken 3,4 en 5 augustus 2018 

Programma:

Vrijdag 3 augustus:

Vanaf 19.30 bent u van harte welkom op Stoeterij Skaergaarden voor een kop koffie en om de deelnemers aan het weekend te ontmoeten.

Zaterdag 4 augustus:

Opening om 10 uur op Stoeterij Skaergaarden.

Ochtendprogramma:

De geschiedenis en visie op het fokken van Connemara’s op Stoeterij Skaergaarden
            een presentatie van Birgitte en Anna Gøtske 
Het keuren van de Connemarapony’s rekening houdend met type, functionaliteit en beweging met de bedoeling een goede rij- en prestatiepony te krijgen.
een presentatie van Jens Sogard een  zeer ervaren jurylid en fokker.

Lunch

Middagprogramma:

De link tussen anatomie en functionaliteit
een presentatie van Susanne Buhl, fysiotherapeute voor paarden, over de anatomie van het paard en de samenhang tussen exterieur en functionaliteit. 

Over welke kwaliteiten moet een goede rijpony beschikken
een presentatie van Anna Gøtske en Eline Koppenol, amazones die op hoog niveau wedstrijden rijden met Connemarapony’s 

Presentatie van de pony’s van de stoeterij

Avondprogramma:

Barbecue en een demonstratie van Anna Gøtske met Wirtsműhle Delaney’s


Zondag 5 augustus

10.00 uur koffie en een presentatie van de pony’s die te koop zijn op Stoeterij Skaergaarden.



Indien u op zoek bent naar mogelijkheden om te overnachten of zich wil opgeven voor lunch en of barbecue kunt u contact opnemen met de organisatie via info@connemara.nl


Kosten voor de lunch bedragen 10 euro p.p
Kosten voor de barbecue 15 euro p.p
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Meeting at Skaergaarden Stud Denmark on the 3rd,4th en 5th of August 2018 


Programme:



Friday August 3rd

From 19.30  Welcome at Skaergaarden, coffee and meeting each other 

Saturday August 4th:

Opening at 10.00 at Skaergaarden Stud
 
Morning programme: 

	History and vision of breeding of Skaergaarden Stud.
 a presentation by Anna and Birgitte Gøtske, 



Judging the Connemara pony regarding type, functionality , movements, to obtain the best qualities to be a riding and perfomance pony 

         a presentation by Jens Sogard, a very experienced judge and breeder
 
Lunch
 
Afternoon programme:
 
The link between anatomy and functionality.
a presentation by Susanne Buhl who is educated in horse massage, about the anatomy of the horse and how the exterior and the horse´s functionality are linked together
 
	 What qualities are essential for a good riding pony
           a presentation by Anna Gøtske and Eline Koppenol, who are riding 
           Connemara’pony’s at a high level of dressage.

	Presentation of the ponies of the Skaergaarden Stud
 
Evening programme:

	Barbecue and a demonstration of Anna Gøtske and Wirtsműhle Delaney’s
 

Sunday August 5th
 
10.00 coffee and a presentation of the ponies that are for sale
 

When you are looking for a place to stay during the weekend or you want to join lunch and/or barbecue you can send an email to info@connemara.nl


Amount for lunch 10 euro p.p
                         Amount for barbecue 15 euro p.p




