
 
 

 

Välkommen till SWF:s Riksutställning med Engelska ridklasser i Lerum 19 - 20 augusti 2017 
 

TIDSPROGRAM                   
Observera att efter klockan 10.00 räknar vi med cirka tider. 
Sekretariat öppnar kl. 09.00 
 
LÖRDAG 19 AUGUSTI - UTSTÄLLNING  
 

Börjar bedömningarna i;  

Ring I Ring II 

Kl. 11.30 Kl. 10.00 

Welshponny av Cobtyp – section C (9 st) Welsh Mountain – section A (28 st) 

I klassordning; 5 (4), 1 (1), 8 (3) & 14 (1) 
I klassordning; 7 (2), 5 (2), 2 (1), 3 (1), 4 (3),  
8 (4), 9 (1), 10 (4), 11 (2), 12 (6), 14 (1) & 15 (2) 

Därefter Därefter 

Junior Champion med reserv Junior Champion med reserv 

Senior Champion med reserv Senior Champion med reserv 

Champion sektion C med reserv Champion sektion A med reserv 

Avbrott för lunch ca 45 minuter 

Efter lunch Efter lunch 

Welsh Cob – sektion D (22 st) Welshponny – sektion B (13 st ) 

I klassordning; 7 (3), 6 (1), 5 (3), 4 (1), 8 (6),  
9 (1), 10 (3), 13 (1) & 15 (1) 

I klassordning; 7 (1), 2 (2), 6 (1), 4 (2), 8 (4), 11 (1), 
12 (1) & 13 (1) 

Därefter Därefter 

Junior Champion med reserv Junior Champion med reserv 

Senior Champion med reserv Senior Champion med reserv 

Champion sektion D med reserv Champion sektion B med reserv 

  

 Därefter 

 Welsh Partbred (4 st) 

 I klassordning; 7 (1), 8 (1), 13 (1) & 14 (1) 

 Därefter 

 Senior Champion med reserv 

 Champion WPB med reserv 
 

Utställningsdagen avslutas med 

Champion föl med reserv - Fölchampionat 

Champion valack med reserv - Valackchampionat 

Supreme Champion med reserv – Best in Show 
               

Bedömning sker utan poäng. Rosett och plakett (och skriftlig kritik) erhålles.  
Championat enligt följande utses, endast guldmedaljörer får deltaga.  
Championaten utses efter att samtliga blivit bedömda inom respektive sektion.  
Berättigade att deltaga är ettan samt guldbelönad tvåa.  
Championat utses inte om deltagar antalet varit färre än 2. 
Champion med reserv, Junior Champion med reserv, (föl t.o.m. 3 åringar tävlar om detta)  

samt Senior Champion med reserv, utses i varje sektion. 
Championföl med reserv utses alla sektioner tillsammans, de två bästa fölen från var sektion tävlar om detta.  
Champion Valack med reserv utses alla sektioner tillsammans, de två bästa valackerna från var sektion tävlar 
om detta.   
Supreme Champion med Reserv (Best In Show med reserv), här tävlar samtliga champions med reserv. 
 



SÖNDAG 20 AUGUSTI – ENGELSKA RIDKLASSER 
 

Klockan 09:00 Öppnar sekretariatet 
 

Klockan 10:00 Börjar bedömningarna av; 

Klass 19 (6 st) First Ridden 

Klass 18 (6 st) Lead Rein 

Klass 22 (1) Novice Welshponny 

Klass 35 (2) Novice Welsh Partbred small 

Klass 23 (1) Novice Welshponny av Cobtyp 

Klass 24 (2) Novice Welsh Cob 

Klass 27 (1) Open Welshponny 

Klass 37 (2) Open Welsh Partbred small 

Klass 29 (1) Open Welshponny av Cobtyp 

Avbrott för lunch ca 45 minuter 

Klass 31 (10) Open Welsh Cob 

Klass 39 (3) Open Welsh Partbred large 
 

Dagen avslutas med 

Ridden Champion med reserv 

 

Ridden Champion med reserv  

Varje klassvinnare (1 – 2 starter) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) tävlar om Ridden 
Champion med reserv. Om endast en deltagare i klassen, är det domaren som beslutar om denne går vidare till 
Championatet. 
 
Cafeteria finns på platsen och håller öppet under båda dagarna. 
 

Grillkväll! 
 

Burhults Stuteri & Ridskola Lördag den 19 augusti kl 18:30 ca. 
 

I priset ingår: 
 

Välkomst drink serveras en liten stund innan! 
 

Grillad karrékotlett eller korv, potatissallad & grönsallad 
Bröd och smör 

Ett glas vin eller en öl 
En läsk eller festis 

 

Vill du ha påfyllning av dryck så kostar det 20 kr/ glas/bruk 
 

Öl/ Vin/ Cider 
Kaffe och kaka 

 

Mindre barn (under 10 år) 

bjuds på korv och festis. 
 

 

Anmälan via e-post till fam.follin@telia.com eller sms 0739-842460 
Hur många vuxna och barn. Vill veta om du vill ha korv eller kött 

 

Har du speciella önskemål om vegetariskt eller liknande vänligen kontakta mig via sms 
eller e-post senast den måndag den 14 augusti. Du betalar 150 kr/person via Swish till 
0739-842460, Christina Follin alternativt sätter du in på konto hos SEB 5694 0881662 

(Var noga med att sätta ditt namn som kontotext på insättningen) 
Betalningen behöver vara oss tillhanda senast den 16 augusti 

Vi behöver veta hur många det ska inhandlas för  

 

 

mailto:fam.follin@telia.com
http://mediaverkstaden.ale.se/?author=4


Kör du vilse, blir sen eller måste stryka anmäld ponny, vänligen ring Gunn Johansson – tfn 0708-133 277 
 
Vägbeskrivning  

Burhults Stuteri & Ridskola ligger intill väg E 20, drygt 2 mil nordost om Göteborg, avfart Stenkullen.  
Skriv in Burhults Stuteri och Ridskola i mobilens/läsplattans vägvisare typ google maps så får du en utmärkt 
vägbeskrivning 
 

 
 

 

 


