
Retningslinjer for DTF Showteam 

Da interessen for at deltage i shows på dyrskuer er øget, er der udfærdiget en række retningslinjer 

for DTF Showteams.  

Retningslinjerne er udfærdiget for at sikre godt sammenhold på det enkelte Showteam, og sidst 

men ikke mindst for at sikre en rigtig god atmosfære for alle deltagere.  

Landet er opdelt i følgende 4 regioner; Jylland Nord, Jylland Syd, Fyn og Sjælland. 

 

§1 

§1.1  

For at kunne deltage på DTF’s Showteam, skal rytter af hesten være Personligt medlem af DTF. 

Showhesten skal være registreret i DTF. Der udstedes ikke dispensation for medlemskab eller 

manglende registrering i DTF af showheste.  

§1.2  

Hver region har som udgangspunkt mulighed for at oprette et showteam, hvor alle der har lyst til at 

deltage skal have muligheden for dette. Dog kan der være deltager maksimum fra de forskellige 

skuers side. Det er op til det enkelte showteam hvordan det skal håndteres.  

§1.3  

Hvis to eller flere regioner vil slå sig sammen, skal der være enighed om det på det enkelte 

Showteam.  

§1.4  

Såfremt at §1.3 er gennemført og man ønsker det ophævet igen, kan dette til enhver tid lade sig 

gøre.  

§2 

§2.1  

På DTF’s hjemmeside kan man se hvem der fra bestyrelsen er Showansvarlig og dermed den man 

skal henvende sig til, hvis man ønsker at deltage på et af DTF’s Showteams. Bestyrelsens 

showansvarlige vil kontrollere at der er gyldigt medlemskab samt at showhesten er registreret i 

DTF, dernæst vil showkoordinator for den pågældende region blive kontaktet.  

§2.2  

Det er op til det enkelte showteam at vælge deres showkoordinator, dette sker ved simpelt 

stemmeflertal. Stemmeret har Showryttere med gyldigt medlemskab, som møder personligt op til 

showmødet hvor afstemningen finder sted. Valg af showkoordinator skal ske hvert år ultimo 

december, dvs. inden et årsskifte. Det står frit for et hvert medlem af DTF, at oprette et Showteam i 

den region man tilhører, hvis der ikke i forvejen er et.  

 



§2.3  

Enhver Showrytter har ret til at indsende forslag til tema, musik, kostumer m.m. forud for møde i 

showteamet hvis han/hun er forhindret i at deltage. 

§2.4 

Det er den valgte showkoordinators ansvar at indsende rytter/kuske profiler til webmaster. Så der 

ved hvert årsskifte er opdateret profiler og informationer vedr. de respektive showhold – til 

besøgende på hjemmesiden.  

§3 

§3.1 

Ønsker et Showteam at deltage til et skue i en anden region end den showteamet tilhører, skal der 

gives lov til dette af Showkoordinatoren i den region hvor skuet afholdes.  

§3.2  

Hvis man ønsker at deltage på et Showteam i en anden region end den man tilhører, sendes en 

forespørgsel til showkoordinatoren i den region man ønsker at deltage i. Showkoordinatoren har 

altid uden grund mulighed for at afvise deltagelse. Man bør dog være opmærksom på at nogle 

skuer, kun tillader deltagere med bopæl i regionen.  

§3.3  

Showtider på de tre store skuer er forbeholdt DTF showteams i den enkelte region: 

DTF Showteam Sjælland har førsteret til showtider på Roskilde Dyrskue 

DTF Showteam Fyn har førsteret til showtider på Det Fynske Dyrskue 

DTF Showteam Jylland har førsteret til showtider på Landsskuet.  

Ønsker et DTF showteam ikke at gøre brug af sine tilgængelige showtider i deres region, kan de 

andre showteams byde ind på tiderne.  

§3.4  

Der må inviteres showteams fra andre landsdele, hvis dyrskuerne tillader det.  

§4 

§4.1  

Det enkelte showteam kan til enhver tid lave egne regler, dog skal ”Retningslinjer for DTF 

Showteam” altid overholdes. 


