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Svenska Welshponny & Cobföreningen
Medlem i SWF blir du enklast genom att betala in 300 kronor på postgiro 30202-6. Skriv ditt namn, adress och
telefonnummer på talongen. Som medlem får du fyra nummer av Welshponny-Nytt och en fin Welshårsbok.
Membership in SWF: If you are living outside Sweden, pay 300 SEK via eurogiro or SWIFT to our account number
5073-4821. SWFT: SWEDSESS, IBAN: SE8380000816959039687265.

Hemsida: www.swf.nu

Ansvarig utgivare av Welshponny-Nytt är Ylva Lindh.

Ordförande: Ylva Lindh, Kestad Simberg 1, 533 96 GÖTENE 070-661 98 87. ordforande@swf.nu ylva@simb.se
Vice ordförande: Ann Wadström, Barne-Åsaka Essetorp 703, 465 95 NOSSEBRO tel 070-823 74 49 ann@humlegarden.info
Sekreterare & kansli: Marie Nilsson, Stavsborgsvägen 61, 179 97 FÄRENTUNA tel 070-768 93 33 sekreterare@swf.nu
Kassör: Margareta Johnsson, Örsås Tallbacken 2, 512 94 SVENLJUNGA, tel 0325-62 81 45 kassor@swf.nu
Produktförsäljning: Maria Axberg-Fagerlind, Edenberga 448, 312 95 LAHOLM tel 070-813 32 91 storspovens@gmail.com
Mässansvarig: Aina Kjellstrand, Österbrogatan 44, 385 34 TORSÅS tel 070-690 91 03 ainak@hotmail.se
Hemsideadministratör: Alma Hedskog, Olstorps Byväg 5, 443 96 STENKULLEN webmaster@swf.nu
Stambokförare/Registrator (t o m 2018-06-30): Maria Carlsson, Djup 13, 774 99 BY KYRKBY tel 0226-730 30
tel 076-321 03 29 registrator@swf.nu
Betäckningslicenser, beställning av betäckningsrapportblock, Föl- & Betäckningsredovisningar: Ann Wadström,
hingstar@swf.nu
Kontakt med WPCS/internationella kontakter: Ylva Lindh och Gunn Johansson, Jutagården, 443 38 LERUM 070-813 32 77
info@burhult.com
Årsboken: Inger Becker, Sävsjön Ekbäcken 1, 615 94 Valdemarsvik, tel. 070 20 96 157. beckeringer@gmail.com
Kvalitetsboken/Utställningsresultat: Marie Nilsson, Stavsborgsvägen 61, 179 97 Färentuna. 0707-689 333. kvalbok@swf.nu
SWF:s SPAFrepresentanter: ordinarie Ann Wadström och Aina Kjellstrand Suppleanter: Agneta Svensson, Galtholmen
Västergården 3, 524 96 Ljung. 070-594 67 40. agneta.svensson@swegmark.com och Birgitta Funk, Klev 1, 574 73 Landsbro.
070-575 79 49. birgittafunk53@gmail.com
SWF:s representant till SH:s styrelse: Aina Kjellstrand
SWF:s Ungdomsansvarig: Alma Hedskog, alma.hedskog01@gmail.com
Syd-Welsh ordförande: Christer Nilsson, Hjällaröd 112, 243 92 HÖÖR tel 070-208 45 61 cnn.nilsson@swipnet.se
Medlemsregister/Redaktör WPN/Material till Welshponny-Nytt skickas till: Frida Johansson, Ågårdsgatan 3, 331 34 VÄRNAMO
tel. 070-583 11 99 redaktor@swf.nu
SWF:s vandringspriser: Sara Hedskog, Olstorps byväg 5, 443 96 STENKULLEN 073-774 32 00 sara.hedskog@gmail.com
Rosetter/Plaketter: Ann Wadström, ann@humlegarden.info
Priser: Varje utställningsansvarig köper själv in priser.
Materialförvaltare/Produktförsäljning: Maria Axberg-Fagerlind, Edenberga 448, 312 95 LAHOLM 070-813 32 91
storspovens@gmail.com
Agriaansvarig: Ann Wadström
Mässansvarig: Göteborg - Aina Kjellström, Stockholm - Stephanie von Arnold, Hofsta Säteri, 640 20 BJÖRKVIK 073-060 05 65
angvaktarns@hofsta.se

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER ÄR DEN 1 september 2018!
Omslagsbilderna: Angelica Orre / Cliff (Foto: A. Blom) Molstabergs Stuteri (Foto: E. Rudbeck)
Enderleins Flashing Key (Foto: C. Nilsson) och Ida Selin / Sörgårns Cindy (Foto: J. Selin)
Tryckt hos Screenprint AB, Norrköping
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Ordförandekrönikan maj 2018
Jag vill börja min första krönika med att tacka för förtroendet att få vara Svenska Welshponny &
Cobföreningens ordförande. Det känns mycket roligt och jag ser med glädje fram emot arbetet med mitt
uppdrag. Jag har en period framför mig att sätta mig in i föreningens arbete och hoppas det inte ska ta allt
för lång tid. Det finns några saker som står högt på agendan över sådant som måste göras och det är bland
annat att enligt det nya hingstreglementet tillsätta en nämnd för våra hingstar. Till våren 2019 måste vi ha
en kvalitetsboksvisning och det känns viktigt att vi snart har klart med domare, plats och datum.
Ännu viktigare är att få igång den nya registratorn Anneli Stigsdotter som ska ta över efter Maria Carlsson.
Det känns tryggt att veta att Maria stöttar Anneli och har en plan för hur arbetet ska lämnas över.

Något som jag har tänkt på är att vi behöver bli duktigare på att marknadsföra våra olika sektioner, vi har ju
de allra bästa förutsättningarna! Vilken annan ponnyavelsförening kan visa upp ett sådant brett utbud av
ponnyer och hästar? Vi har alla storlekar och våra ponnyer, cobbar och partbreds finns representerade inom
alla former av rid- och körtävlingar. De är dessutom vackra att titta på och har ett gudomligt temperament.
Ni som har idéer om hur vi kan marknadsföra welshponny och welsh cob samt SWF kan gärna skicka mig,
via mail, era tankar.
Nu är också utställningssäsongen igång. Jag vill uppmana er alla till att anmäla era welshar till de
utställningar och andra aktiviteter som anordnas. Visst är det tidskrävande med förberedelser, man måste ha
hjälp och sen är det den långa resan. Man blir nervös över att komma i tid, hur man ska göra, vad domaren
ska tycka och om ponnyn kommer uppföra sig lika bra som hemma osv. Men det är också ett bra tillfälle att
träffa likasinnade och känna glädje över att vara en del av det. Dessutom är det en god anledning till att
träna sin unghäst, en hel dag på utställning brukar göra gott för unghästens förtroende och uppförande.
Årets Riksutställning är, precis som förra året, på Burhults Stuteri och Ridskola i Lerum den 11-12 augusti.
Det kommer säkert bli en välarrangerad och trevlig utställning med ridklasser. Ni som ställer ut där har ju
också möjlighet att få tävla om titeln Årets Ponny, om just din ponny eller cob blir Champion i sin sektion!
I skrivandets stund har vi ett fantastiskt väder med sommarvärme och ljumma vindar. Härligt med allt grönt
och att kunna släppa hästarna på bete. Samtidigt så är det en intensiv period för oss hästuppfödare med
fölningar och betäckningar, mycket att oroa sig över och många glädjestunder.

Till sist vill jag tacka Gunn och för sina 25 år som ordförande i SWF.

Ylva Lindh, ordförande SWF
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Propositioner för utställning av Svensk Welshponny/Cob samt Welsh Partbred i
Gräfsnäs, Sollebrunn den 22 juli 2018
Utställningen beräknas börja c:a kl 13.00
Startlista mailas ut.
Avelsgrundande
Allmänna bestämmelser.
1. Utställningen är öppen för alla welshponnyer och welshcob införda i SWF:s grundstambok samt welsh
part bred registrerade eller stämplade i SWF.
2. Anmälningstiden utgår den 2018-06-29 . Efteranmälan mottages i mån av plats fram till den 2018-07-11
mot extra avgift 100:-kr, men kan då ej garanteras plats i utställningskatalogen. Anmälan som ej är
återtagen före sista anmälningsdag räknas som bindande! Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda
inom anmälningstidens utgång.
3. Anmälan skickas till Yvonne Sandgren Telefon 0736-896128 Använd e-postadress:
yvonne.sandgren@hotmail.com om du vill skicka anmälningsblanketten som bifogad fil. Begär
svarskvitto! 4. Anmälningsblankett finns att hämta på www.Nahaf.se :s hemsida under fliken premieringar,
se längst ned på sidan, samt kan hämtas hem från SWF:s hemsida www.swf.nu. Det går också att kontakta
Yvonne Sandgren se ovan.
5. Anmälningsavgifter 400 kr/häst och utställningsklass, Kvalitetsbokförd hingst 50 kr/hingst.
6. Anmälningsavgiften skall inbetalas på Norra Älvsborgs Hästavelsförenings konto pg 681995-7 eller bg
5479-0282 och skall vara inbetald senast anmälningsdagens utgång. Uppge utställningsdatum, ponnyns
namn, klass, utställare med telefonnummer på inbetalningskortet.
7. Anmälan till kvalitetsbokvisningen skall ske till SWF:s kvalitetsbokförare, åtföljd av
anmälningsavgiften 250 SEK. Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s hemsida. Kopia på pass skall
åtfölja anmälan. Efter verifierad betalning meddelas utställningsansvarig och stoet är berättigad att visas.
SWF pg 30202-6
8. Domare Ronny Johnsson, Svenljunga.
9. Utställningen hålles enligt SWF:s utställningsreglemente. Utställningsresultat kan ej överklagas.
10. Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger Ej rätt att deltaga.
11. Alla hingstar skall visas i träns utav person över 16 år. Visare får ej vara iförda plagg med reklam
(stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt) Inga föl lösa.
12. Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anm.avgiften.
13. Liten kioskverksamhet på plats (kaffe, korv mm)
14. Bedömning sker med poäng. Rosett, plakett och pokal (och skriftlig kritik) erhålles.
15. Rätt till ändring i propositionen förbehålls. Klasser kan slås ihop om deltagarantalet endast är ett.
Hingstklasser kan slås ihop beroende på antal anmälda. I övrigt hänvisas till kommande meddelande.
16. Förfrågningar hänvisas till Yvonne Sandgren 0736 896128
17. Gräfsnäs vackraste BIS och reserv BIS utses. Vinnaren erhåller vinsttäcke.

UTSTÄLLNINGSKLASSER
1. Hingstar och valacker 1-2 år
2. Hingstar och valacker 3 år
3. Ston födda 1-2 år
4. Ston födda 3 år
5. Valacker 4 år och äldre
6. Ston 4 år och äldre utan föl
7. Ston 4 år och äldre med föl vid sidan.
8. Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2015 efter licensierad hingst.
9. Licensierade hingstar
10. Avkommeklass. Hingstar (behöver ej närvara) med minst 5 stycken på utställningen individuellt
bedömda avkommor 1 år eller äldre. Samtliga avkommor måste närvara vid bedömningen i klass 16.
11. Avkommeklass. Ston (behöver ej närvara) med minst 3 stycken på utställningen individuellt bedömda
avkommor 1 år eller äldre. Samtliga avkommor måste närvara vid bedömningen i klass 17.
Varmt välkomna till Gräfsnäs och Norra Älvsborgs Hästavelsförening!
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Svenska Welshponny & Cobföreningens årsmöte den 6 maj 2018
på Molstabergs Säteri, Mölnbo
Ett femtiotal av föreningens medlemmar samlades på det vårfagra Molstaberg för morgonfika och visning
av stuteriets ponnyer. Denna underbara vårmorgon kunde inte ta bort sorgen och ilskan över vad som bara
ett dygn tidigare utspelats på gården, då ett stort antal får hade dödats av vargar. Vi var alla imponerade över
att familjen Aschan orkade ställa upp och ta så väl hand om oss. Per berättade om ponnyerna vi fick se
visade av dottern Elisabeth och många medhjälpare. Det finns ett 20-tal ponnyer på stuteriet. En vacker
samling högt meriterade ponnyer av ensartad typ. Vi fick bl.a. se den nya hingsten Weston Dandy Man som
i år har sina första avkommor på Molstaberg. Det hade ännu inte kommit några föl.
Vi fortsatte sedan till en lokal på gården (fint ombyggd ladugård) där vi intog en god lunch och hade våra
årsmötesförhandlingar.
Årsmötet leddes av föreningens ordförande Gunn Johansson med Marie Nilsson som sekreterare.
Gunn Johansson inledde med att tacka och överlämna blommor familjen Aschan för att de trots rådande
omständigheter hade tagit så väl hand om oss. Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna.
Redovisningshandlingarna var i god ordning och föreningens ekonomi är mycket god.
Valberedningen hade haft ett digert arbete i år, då stora delar av styrelsen hade avsagt sig uppdraget, en del
efter många år i styrelsen. Nya ordinarie ledamöter blev i styrelsen Ylva Lindh och Sara Isaksson. Fyra nya
suppleanter valdes in nämligen; Anette Svensson, Janni Wivel, Carin Franzén och Birgitta Funk. Revisorer
blev Mats Olsson och Marie Larson ordinarie och Cecke Larsson och Magnus Gustavsson suppleanter.
Till ny ordförande i föreningen valdes Ylva Lindh, Simberg, efter Gunn Johansson som avsagt sig
uppdraget.
Den nya valberedningen består av: Jenny Nilsson (sammankallande), Gunn Johansson, Ingela Johansson
och Annelie Andersson.
Årsavgiften fastställdes till oförändrat 300 kr.
Två motioner hade kommit in till årsmötet. Motionen avseende införande av hingstar i Kvalitetsboken lades
ned då detta hade lösts genom revidering av hingstreglementet. Motion från Gunn Johansson beträffande
publicering av valberedningens förslag före årsmötet på hemsidan och på föreningens fb-sida bifölls. Detta
har skett även i år.
Därefter utdelades utmärkelser. Utmärkelsen till Årets Bruksponny tillföll Julia Lindblad och sektion Chingsten Menai Christopher (ägare Gunilla Olesjö). De har tävlat framgångsrikt i dressyr. Årets Agriastipendiat blev Alma Hedskog för hennes insatser att företräda föreningen bland annat i Svenska
Hästavelsförbundets ungdomssatsning. Alma var på plats och kunde ta emot sin utmärkelse. Till Årets
Uppfödare 2017 har Maria Borvall och Per Börjesson, Ågårdens Stuteri, Kalv, utsetts. De föder upp Welsh
Cob sedan 10 år tillbaka och hade bland annat tre egenuppfödda diplomston 2017. I motiveringen stod
också att det är viktigt att uppmuntra unga uppfödare. De hade tyvärr inte möjlighet att närvara. Det är inte
så lätt att åka iväg så här i föltider.
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Så var det då dags för diverse avtackningar.
Gunn avtackade Ingela Johanson, Joelsbo, som nu avgick ur styrelsen efter många år och som så väl skött
det viktiga uppdraget att sköta allt som har att göra med hingstarnas licenser och rapportering. Sedan blev
undertecknad avtackad för att jag under en lång tid skött föreningens Kvalitetsbok. Jag fick en bok som
Cecke Larsson och Viveka Karlestrand på styrelsens uppdrag gjort med bilder och historia om Ekbäckens
ponnyer. Jag blev otroligt glad för denna unika bok. Sedan återstod då bara att tacka Gunn Johansson som i
drygt 20 år varit föreningens ordförande och dessförinnan suttit ett antal år i föreningens styrelse. Mats
Olsson tackade Gunn för det outtröttliga arbete hon lagt ner för föreningens bästa. Mycket har hänt under de
20 åren och Gunn har med fast hand styrt föreningen genom en hel rad förändringar. Undertecknad
överlämnade sedan föreningens gåva till Gunn och det skall bli en målning av någon av Gunns ponnyer
utförd av den kända brittiska konstnären Marueen Prottey. Vi hoppas nu att Gunn och Ingela skall njuta av
”friheten” och hitta på nya roliga saker med welshponnyerna.
Vi får nu också önska ordföranden Ylva Lindh och den nya styrelsen lycka till. De kommer säkert att göra
ett gott jobb och vi alla medlemmar skall hjälpa till att föra föreningen framåt.
Inger Becker Foto: Marie Nilsson
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Ingela, Sara, Inger och Alma

Gunn
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Reviderade 2018-01-30.

Svenska Welshponny & Cobföreningens STOreglemente/Rasvisa Krav För Införande i
Kvalitetsbok Ston gällande från och med 2018-04-01
Allmänt
Från och med 2005 för inte SWF någon Riksstambok. Istället har en Kvalitetsbok upprättats.
VISNINGSTILLFÄLLEN
Av SWF arrangerade utställningar, såväl riks som lokal samt andra officiella Utställningar, 3-års tester och
Kvalitetsbedömningar, med av SWF godkänd domare. 3 åriga ston kan visas vid två tillfällen för införande i
kvalitetsboken, där bägge resultaten noteras. 4 åriga o äldre ston kan endast visas vid ett tillfälle/år för
införande i kvalitetsboken. Efter införande kan man visa flera gånger för höjning av avelsvärde.
ANMÄLAN.
Anmälan till kvalitetsboks visningar skall i samtliga fall ske till SWF:s kvalitetsbokförare, åtföljd av
anmälningsavgiften 250 SEK. Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s hemsida. Kopia på pass skall
åtfölja anmälan. Om betalning ej skett inom föreskriven tid räknas anmälan som återtagen. Det åligger
kvalitetsboksansvarig att meddela resp. arrangör om att det kommer att visas fram ston till kvalitetsboken
som därmed ska mätas.
REDOVISNING AV RESULTAT
Det åligger stoägaren att senast en månad efter visning skall kopia av protokollet tillsammans med ett foto
insändas till SWF:s kvalitetsbokförare. Avelsföreningen SWF skall offentliggöra stons kvalitetsklasser
årligen i Kvalitetsboken. Exteriörbedömning Av SWF arrangerade utställningar, såväl riks som lokal samt
andra officiella Utställningar, 3-års tester och Kvalitetsbedömningar, med av SWF godkänd domare.
Mätning på utställningsplats utförs av behörig på plats.
KRAV FÖR ATT STO KAN INFÖRAS I KVALITETSBOKEN
• Stoet är identifierad samt registrerad i grundstamboken hos Avelsföreningen SWF.
• Stoet är anmäld till visning och visad enligt Avelsföreningen SWF:s anvisningar
• Stoet uppfyller kraven enligt rasvisa krav.
• Stoet är lägst 3 år.
• Innehavaren följer regler fastställda av Avelsföreningen SWF.
Welsh Mountain Sektion A
Mankhöjd max 121,9 cm (12 h.h)
Welsh Ponny Sektion B
Mankhöjd max 137,2 cm ( 13,2 h.h)
Welsh Sektion B över 137,2 cm, kan ej kvalitetsbokföras.
Welsh Ponny av Cobtyp Sektion C
Mankhöjd max 137,2 cm (13,2 h.h)
Welsh Cob Sektion D
Mankhöjd minimimått 137,2 cm (13,2 h.h)
Härstamning
Föräldrar skall vara införda i grundstambok. Fadern licensierad.
Welsh Partbred
Mankhöjd Minimimått 125 cm
Härstamning
Föräldrar skall vara registrerade. Fadern licensierad, och såväl far som mor ska ha tre kända leds
härstamning. Registrerad welshpartbred med minst 12,5% welshinslag uppbyggd från grundstambokförda
föräldrar av raserna Engelskt Fullblod, Varmblodig ridhäst, Arabiskt Fullblod, Angloarab, de svenska och
brittiska ponnyraserna samt därutöver utländska ridponnyer men ej Shetlandsponny, Gotlandsruss,
Exmoorponny eller Kaspisk ponny.

Welshponny-Nytt

Sida 9

Kvalitetsklasser efter individprövning
Ston som visas för Kvalitetsbokföring skall poängsättas, undantaget för utländsk domare som dömer utan
poäng.
Diplom
Diplom tilldelas 3-års sto som
- på utställning erhållit lägst 40 poäng eller Guld
- på treårs test erhållit 48 poäng exteriört.
Kvalitetsklass G
Ett sto tilldelas kvalitetsklass G om följande villkor är uppfyllda:
- stoet är infört i grundstambok enligt rasvisa krav eller för Welsh partbred har licensierad far och såväl far
som mor har tre kända leds härstamning.
- stoet är lägst tre år gammal
- Erhållit minst 38 p på av SWF sanktionerad utställning, (ingen delpoäng under sju) eller om det är
utställning med utländsk domare guldmedalj.
Kvalitetsklass G II
Stoet är lägst fyra år,
- uppfyller kraven för G samt har genomfört offentlig tävling, kvalitetsbedömning eller motsvarande.
Kvalitetsklass G I
Stoet skall ha erhållit Guld på SWF utställning, samt att stoet skall uppfylla minimikraven för kvalitetsklass G
samt uppfylla något eller några av följande villkor:
- erhållit avelsdiplom
- erhållit hopp- eller gångartsutmärkelse vid 3-årstest
- erhållit minst två guldplaketter, varav den ena erhållits lägst vid ett års ålder och den andra vid lägst tre års
ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med två olika auktoriserade domare
- erhållit lägst 8,0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid regional kvalitetsbedömning enligt därför
fastställda regler samt erhållit lägst 38 poäng eller silver exteriört vid lägst ett års ålder.
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A och B) och LA (kat C och D), eller LB hoppning (kat
A och B) och LA hoppning (kat C och D), eller debutant fälttävlan (kat A och B) och lätt fälttävlan (kat C och
D) samt lägst 35 poäng eller silver exteriört vid lägst ett års ålder.
- varit placerad i officiell trav, galopp eller körtävling i lägst fullständig klass, samt erhållit lägst silver
exteriört vid lägst ett års ålder.

Kvalitetsklass A
Stoet skall uppfylla kraven för kvalitetsklass G samt
- ha lämnat minst fem levande födda föl av god exteriör beskaffenhet och/eller visat god användbarhet.
Avkomma äldre än sex månader skall vara införd i grundstambok.
- bedömda avkommor skall ha härstamning som berättigar till införande i grundstambok
- stoet skall uppnå lägst 80 avkommepoäng, varav minst tre avkommor med lägst 20 poäng alternativt
- stoet skall uppnå lägst 80 avkommepoäng, varav en avkomma med lägst 30 poäng eller 50 poäng samt en
avkomma med lägst 20 poäng
Kvalitetsklass A för ston utifrån avkommors meriter kan utdelas genom ansökan hos avelsföreningen.
Ansökan skall åtföljas av åberopande av aktuella meriter.
Kvalitetsklass ELIT
Stoet skall vara grundstambokfört och uppfylla kraven för kvalitetsklass A samt
- ha minst sex levande födda föl av god exteriör beskaffenhet och/eller visat god användbarhet. Avkomma
äldre än sex månader skall vara införd i grundstambok.
- stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, varav minst två avkommor med minst 30 poäng och två
avkommor med 20 poäng, alternativt
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- 120 avkommepoäng, varav minst tre avkommor erhållit minst 30 poäng. Kvalitetsklass Elit för ston utifrån
avkommors meriter kan utdelas genom ansökan hos avelsföreningen. Ansökan skall åtföljas av åberopande
av aktuella meriter. Kan även sökas postumt.
Poängskala – avkommepoäng
Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång. Avkommepoäng ska grundas på avkommor
berättigade att införas i rasens grundstambok. Annan avkomma kan utgöra extra merit.
10 poäng - levande föl
20 poäng - vid lägst tre års ålder erhållit lägst 38 poäng vid avelsvärdering eller utställning (vid utställning
utan poängsättning krävs guld) med av SWF godkänd domare.
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LB (kat A och B) och LA (kat C och D), eller LB hoppning
(kat A och B) och LA (kat C och D) eller debutant fälttävlan (kat A och B) och lätt fälttävlan (kat C och D)
samt lägst silver exteriört vid lägst ett års ålder.
- varit placerad i officiell trav, galopp eller körtävling i lägst fullständig klass
- erhållit lägst 8,0 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning enligt för rasen
fastställt reglemente samt erhållit 38 poäng exteriört eller guld vid lägst ett års ålder.
- erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest.
- kvalat till ungponnychampionatsfinal.
- Jämförbara utländska meriter, dvs klassvinnare Royal Welsh Show, Lampeter Show och Glanusk Show i
UK samt kvalificerad för Horse of the Year Show och Olympia Show. Championtitlar i övriga länder samt
vid International Welsh Show.
30 poäng – hingst införd i kvalitetsboken från o med 2018 eller jämförbara utländska godkända hingstar
- sto som erhållit avelsdiplom.
- A-premierat sto.
- erhållit minst hopp- eller dressyrutmärkelse vid 3-årstest.
- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr LA (kat A och B) och Msv (kat C och D), eller LA hoppning
(kat A och B) och Msv (kat C och D), eller lätt fälttävlan (kat A och B) och Msv (kat C och D) samt lägst
silver exteriört vid ett års ålder.
- varit placerad i officiell galopp- eller körtävling i lägst nationell mästerskapsklass.
- erhållit lägst 8,2 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning enligt för rasen
fastställt reglemente samt erhållit 38 poäng exteriört eller guld vid lägst ett års ålder.
- placerad i ungponnychampionatsfinal.
- erhållit minst fyra guldplaketter, varav två erhållits vid lägst ett års ålder och de andra vid lägst tre års
ålder, på avelsvärderingsgrundande bedömningstillfälle med minst två olika auktoriserade domare.
- blivit Champion eller Reserv Champion på Royal Welsh Show, Supreme Champion/reserv Supreme
Champion på International WelshShow, Placerad på Horse of the Year Show eller Olympia Show.
50 poäng - hingst införd i kvalitetsbok enligt rasvisa krav till och med 2017, eller införd i tidigare
Riksstambok.
- Elit-premierat sto
- erhållit SM-medalj i dressyr, hoppning, fälttävlan och körning
- varit placerad 1 – 3 i högsta klass för respektive kategori på lägst nationell nivå, i någon av de olika
tävlingsgrenarna hoppning, dressyr och fälttävlan.
- Placering 1 - 3 Internationell dressyr, hoppning, fälttävlan och körning.
Detta sto reglemente är reviderat i januari utav samtliga i SWF styrelse.
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Svenska Welshponny & Cobföreningens Hingstreglemente/Rasvisa Krav För införande
i Kvalitetsbok Hingstar gällande från och med 2018-04-01
Allmänt
Avelsföreningen SWF utfärdar reglemente rörande Hingstvisning i Sverige.
Syftet med Hingstvisning av hingstar och hästkontroll
Visning av hingstar och hästkontroll syftar till att främja kvalitet och utveckling i svensk hästavel.
Bedömningen genomförs med hjälp av individprövning, fruktsamhetskontroll och avkommeprövning.
Visningen ger möjlighet till urval av hingstar i relation till uppsatta produktions- och avelsmål. Resultat från
visning skapar underlag för planering, rådgivning och forskning inom hela hästsektorn.

Definitioner
KRAV FÖR ATT HINGST KAN INFÖRAS I KVALITETSBOKEN
• Hingsten är identifierad samt registrerad hos Avelsföreningen SWF.
• Hingsten är veterinärt undersökt på av SWF anvisad Hästklinik.
• Hingsten är anmäld till visning och visad enligt Avelsföreningen SWF:s anvisningar
• Innehavaren följer regler fastställda av Avelsföreningen SWF.
• Prövning av hingsts behörighet att deltaga utförs av Avelsföreningen.
• Att hingsten har uppfyllt kraven enligt rasvisa krav
• Att hingst ej nedärver defekt
• Att hingsten är DNA-testad.
• Att betäckningsrapporter och fölredovisningar redovisas.
Betäcknings- Fölrapportering
För att kunna följa en hingsts avelsverksamhet/fruktsamhetskontroll skall sammanställning av dennes
betäcknings- och fölrapporter redovisas senast den 30 september årligen till Avelsföreningen SWF.
Importerad hingst
Hingst som importerats för avel i Sverige kan genomgå samma bedömning som i Sverige födda hingstar.
Varje sådan hingst skall bedömas av utställningsnämnden. Därvid skall ev. resultat från annat land
tillgodoräknas hingsten. Detta skall dock redovisas i anmälan av hingsten för visning och skall utgöra
underlag för utställningsnämndens bedömningar och beslut.
Sammansättning
Bedömning av hingstar utförs av en nämnd som utses av Avelsföreningen SWF:s styrelse, och består av en
svensk ordförande och en svensk vice ordförande, i rasen verksamma ledamöter samt en ledamot från var
och en utav dessa sektioner, A, B+wpb, C och D. Ordförande, vice ordförande samt sektionens ledamot
bedömer var sektion för sig, övriga sektionsledamöter får ej närvara. Samtliga i nämnden skall vara utav
godkänd domare minst level II eller i annat lands godkända domare för respektive sektion. Ordförande och
vice ordförande väljs på 3 år, därefter skall dessa bytas ut, och ej väljas in på ytterligare 3 år. Sektionernas
ledamot väljas om vart år men kan ej vara i nämnd mer än 3 år likt ordförande och vice ordförande.
Hingstnämnden kan ej bestå utav personer i SWF:s styrelse, då styrelsen kan komma att behandla
överklagningar. (Vid första årets val 2018 skall vice ordförande väljas på 2 år)
Arbetsuppgifter
Utställningsnämnden sammanställer de anmälda hingstarna, kontrollerar härstamning och medsända
meriter, beräknar avelsvärde och beslutar om kvalitetsklass. Beslut rörande enskilda hingstars
bedömningsresultat uppförs på exteriör- och bruksprovs bedömningsprotokoll. Nämnden kan ansöka hos
Avelsföreningen SWF om dispens från gällande bestämmelser då nämnden finner detta särskilt motiverat.
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Det åligger utställningsnämnd att kontrollera kvalitetsbokförda hingstars fertilitet. Det åligger hingstägaren
att åberopa avkommeprövningsresultat och andra omständigheter som rör hingstars
kvalitetsbokföringsstatus. Utställningsnämnd kan i fråga rörande defekt remittera frågan till
Avelsföreningen SWF:s veterinärmedicinska råd eller genetiska råd och vid behov besluta om
avkommeundersökning för ställningstagande om ev. kassation. Likaså kan avkommeundersökning
verkställas för att pröva tidigare kasserad hingsts förärvning av aktuell defekt.
Det åligger nämnden att noga följa utvecklingen av rasen, dess användning och resultat. Minst en gång
årligen bör utställningsnämnd sammanträda med Avelsföreningen SWF för genomgång av aktuella frågor.
VISNINGSTILLFÄLLEN
Ordinarie Hingstutställning
Avelsföreningen SWF utser organisation som ansvarar för att visning hålls varje år av alla därtill
berättigade hingstar. Samtliga hingstar som ansöker om införande i Kvalitetsboken skall visas på
Hingstvisning samt erlägga anmälningsavgift enligt propositionen.
Dopingregler
Hingst som deltar i visning får inte utsättas för doping eller andra otillbörliga åtgärder som påverkar
hingstens prestationsförmåga eller temperament. Hingstägare är skyldig att meddela ev. behandling eller
medicinering inför visning.
REDOVISNING AV RESULTAT
Avelsföreningen SWF skall offentliggöra hingstars kvalitetsklasser årligen i Kvalitetsboken. Resultaten för
de hingstar som ej uppfyller rasvisa krav skall ej offentliggöras på plats, men skall föras in i SWF
webbstambok.

JÄV
Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 11 och 12 gäller vid visning av hingstar. Förvaltningslagens
regler beträffande jäv:
11 § Den som skall handlägga ett ärende är jävig
1. om saken angår honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående
eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon
närstående,
2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta
synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av en annan
myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han tidigare hos den andra
myndigheten har deltagit i den slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,
4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet
i ärendet. Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.
12 § Den som är jävig får inte handlägga ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan
vidta utan olägligt uppskov.
Exempelvis föreligger jäv då:
* Domare, dennes make/maka/sambo eller dennes nära släktning (föräldrar, barn eller syskon) ägt, tränat
eller under längre tid haft aktuell häst uppstallad.
* Domare under de senaste 5 åren varit ägare till aktuell hästs far eller mor.
* Domare anser sig själv jävig.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom, skall självmant ge det till känna.
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HINGSTÄGARES SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
Det är hingstägarens skyldighet att i samband med anmälan av hingst för visning lämna så fullständiga och
riktiga uppgifter som möjligt. Ej utelämna någon information som kan påverka bedömningen av aktuell
hingst såsom dolda fel, pågående medicinering, utförd operation eller behandling. I samband med
hästägareförsäkran skall hingstägare intyga att otillbörlig medicinering eller behandling ej skett. Hingstägare
kan ej ställa ekonomiska anspråk på Avelsföreningen SWF föranledda av resultat i bedömningen eller ev.
felaktigheter i densamma. Innehavare av hingst som inte följer bestämmelser i detta reglemente eller ej
erlägger de avgifter som Avelsföreningen SWF:s styrelse beslutat om kan vägras en rättighet, som följer av
detta reglemente, eller drabbas av återkallelse av sådan rättighet för viss tid eller tills vidare (uteslutning).
Beslut om uteslutning fattas av Avelsföreningen SWF:s styrelse efter det att berörd hingstägare underrättas
av Avelsföreningen SWF om förhållandet och givits möjlighet att förklara aktuella omständigheter och
fullgöra sina skyldigheter. Hästägaren ansvarar för skada som åsamkas på bedömningsplatsen.
Welsh Mountain Sektion A
Mankhöjd max 121,9 cm (12 h.h)
Welsh Ponny Sektion B
Mankhöjd max 137,2 cm ( 13,2 h.h) Welsh Sektion B över 137,2 cm. Hingst av särskilt värde för aveln ges
generell dispens för införande i kvalitetsbok.
Welsh Ponny av Cobtyp Sektion C
Mankhöjd max 137,2 cm (13,2 h.h)
Welsh Cob Sektion D
Mankhöjd minimimått 137,2 cm (13,2 h.h)
Härstamning
Föräldrar skall vara införda i grundstambok. Fadern licensierad.
Welsh Partbred
Mankhöjd Minimimått 125 cm
Härstamning
Föräldrar skall vara registrerade. Fadern licensierad, och såväl far som mor ska ha två kända leds
härstamning. Registrerad welshpartbred med minst 12,5% welshinslag uppbyggd från grund stambokförda
föräldrar av raserna Engelskt Fullblod, Varmblodig ridhäst, Arabiskt Fullblod, Angloarab, de svenska och
brittiska ponnyraserna samt därutöver utländska ridponnyer men ej Shetlandsponny, Gotlandsruss,
Exmoorpony eller Kaspisk ponny.
Hälsotillstånd
Hingst skall vara veterinärt godkänd.
Exteriörbedömning
Hingsten bedöms exteriört vid hand samt lös i båda varven, enligt bedömningen typ, huvud hals och bål,
extremiteter samt skritt och trav. Hingsten mäts avseende mankhöjd, skenbensomfång. Gällande officiellt
mätintyg godtas.
Eventuella ändringar av måttuppgifter (mankhöjd, skenbensomfång) på tidigare stambokförd/licensierad
hingst, vid förnyad hingstvisning, påverkar inte hingstens fortsatta kvalitetsklass men skall noteras i
kvalitetsbeviset.
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Kvalitetsklasser efter individprövning samt meriter
Steg I = Kvalitetsklass G
tilldelas licensierad welsh hingst, lägst 2 år, som godkänts veterinärt och exteriörbedömts med lägst 40 p.
Hingst minst 2 års ålder, som visats på utställning med 4 olika domare godkänd av SWF och erhållit fyra
Guld (fördelat på minst tre år). Hingst skall framvisas på Kvalitetsvisningen det år han förs in i
Kvalitetsboken, exteriörbedömas men ej poängsättas.
Utländska meriterade hingstar som kan visa ett gott resultat och lämnat goda avkommor. Hingst skall
framvisas på Kvalitetsvisningen det år han förs in i Kvalitetsboken, exteriörbedömas men ej poängsättas.
Hingsten mätes avseende mankhöjd och skenbensomfång.
Steg II = Kvalitetsklass G II
tilldelas hingst, lägst 4 år, som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt enkelt
bruksprov.
Steg III = Kvalitetsklass G I
tilldelas hingst, lägst 4 år, som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt särskilt
bruksprov. Hingst med 38 poäng kan föras in i Kvalitetsboken om denne uppnår minst 8/8 vid löshoppning
och/eller 8,0 gångartsprov vid det Särskilda Bruksprovet. Särskilt bruksprov kan bytas ut mot godkänd
kvalitetsbedömning.
Steg IV = Kvalitetsklass G I +
tilldelas hingst som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass G och uppfyller något av följande villkor för
egna meriter. Lägst Guld och BIR på SWF Riksutställning, seger i officiell tävling, regional LA eller
placering i Nationell LA. Kvalitetsbedömning med minst 8,0 i dressyr eller hoppning eller allround. I
samband med att hingsten har egna meriter kan poängen 38 leda till godkännande för införande i
Kvalitetsboken. Vid 38 exteriörpoäng gäller meritnivåerna, för kat. B seger i LA regionalt eller placering i
Nationell. För Kat. C och D seger i regional Msv eller placering i nationell Msv i samtliga discipliner, eller
FEI klass dressyr.
Enkelt bruksprov.
Bruksprov kan utföras vid särskild hingstutställning av 4-åriga och äldre hingstar. Äldre kvalitetsbokförda
hingstar kan göra bruksprov utan exteriörbedömning, tidigare poäng medtages. Provet utföres på tid och plats
som anvisas av SWF. Majoriteten av utställningsnämnden skall närvara vid samtliga moment, samt vid
besluten. Bruksprovsförrättarna som utses av SWF ingår ej i nämnden utan avlämnar endast poäng och
omdömen om hingstarna. Bruksprovens ändamål är att kontrollera hingstens temperament, gångarter under
ryttare eller körd framför fordon. En medhjälpare får användas vid uppsittning/anspänning och avsittning/
frånspänning. Egen utrustning skall medföras. Nämnden ska utföra en funktionskontroll. Uppsittning/
anspänning och avsittning/frånspänning sker inför nämnden. Nämnden äger rätt att avbryta proven av allmän
säkerhetssynpunkt.
Ridning
Utrustning
* hingsten skall vara betslad med tränsbett av vedertagen typ. * hjälptyglar och dylikt är ej tillåtet * lindor
eller damasker är ej tillåtna
Genomförande
* hingsten skall ridas enskilt i samtliga gångarter i båda varven, enligt domarens anvisningar. * hingsten skall
kunna göra halt och vara stillastående.
Körning
Utrustning
* hingsten bör köras för 1- eller 2-axlat hjulförsett fordon, släde försedd med skaklar dock tillåten. *
hjälptyglar ej tillåtet, * betsling enligt vad gäller ridning.
Genomförande
* hingsten skall köras enskilt i skritt och trav i båda varven, enligt domarens anvisningar. Kusken ska sitta på
fordonet. * hingsten ska göra halt och vara stillastående.
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Beräkning
Följande moment skall bedömas och protokollföras: a - uppsittning/anspänning och avsittning/frånspänning
b - igångsättning
c - halter
d - temperament, samarbetsvilja och lydnad
På bruksprovsprotokollet skall plats finnas för omdöme av gångarterna. Domaren värdesätter respektive
bedömningsmoment a – d med poäng mellan 1 – 10. Totala poängen läggs ihop och divideras med 4 och ger
då en genomsnittspoäng för bruksprovet. Försök till uppsittning / anspänning får ej pågå i mer än 5 min.
Särskilt bruksprov.
Utrustning och framridning
TR skall tillämpas, förutom: Att det enbart är tillåtet med vanligt tränsbett. Damasker och korta
bakbensskydd är tillåtna under hopprovet Utrustningen får inte skada ponnyn. Utrustningen kan kontrolleras
och ändras av respektive delprovsdomare
Genomförande
Hingsten skall visas under ryttare i samtliga gångarter. Hingsten skall genomföra ett löshoppningsmoment
samt visa samtliga gångarter i frihet
Löshoppning
Utförande och bedömning:
Bedömning sker i ridhus på en bana ca 20 x 40 m. Löshoppningen skall ske med ett hjälphinder bestående
av en bom på lämplig höjd över marken och med en markbom framför hindret. Avståndet justeras med
hänsyn till hingstens språnglängd, (ungefärligt avstånd; sektion A 5,50 kategori- B-ponny 5,70, C-ponny
6,30, och D-ponny 6,70, sektion D och stora Welshpartbred beroende på mankhöjd). Hindret skall vara av
oxertyp utan fyllnad och med den bakre bommen 10 cm högre än främre bommen Hingsten skall hoppa
fram 2–3 gånger. Därefter sker hoppning över hjälphinder och oxer, och efter c: a 6 språng bör maxhöjden
ha uppnåtts. Ytterligare höjning får ske efter samråd med föraren om domaren anser sig behöva det för en
säker bedömning av hingst med hög kapacitet, men hindret får inte längas.
Hinderhöjder:
Welshmountain, sektion A. max 80 cm
Welshponny och welshponny av Cobtyp, kategori B, max 90 cm
Welshponny, Welshponny av Cobtyp samt Welshcob, kategori C, max 100 cm
Welshcob, kategori D och större, max110 cm
Welshpartbred kat. B, max 90 cm
Welshpartbred kat. C, max 100 cm
Welshpartbred kat. D, max 110 cm
Welshpartbred med mankhöjd över 148 cm, max 120cm
Vid löshoppningen sätts ett betyg (skala 1–10) för teknik och förmåga (LH) och ett betyg för temperament
och allmänt intryck (TLH).
Gångartsprov
Utförande och bedömning:
Hingsten rids av egen ryttare i fri skritt på lång tygel samt på tygeln, trav under lättridning samt nedsittning
med tempoväxlingar. Sidvärtsrörelser i skritt och trav. Galopp under lätt sits samt nedsittning med
tempoväxlingar. Ridningen sker både på fyrkantsspår, olika ridvägar samt voltspår Taktmässighet, energi,
balans, rörlighet, elasticitet, steg respektive språnglängd, samlingsförmåga, bogfrihet, bakbensaktivitet och
bärighet bedöms. Dessutom sätts betyg för framåtbjudning och samarbetsvilja. Samt allmänt intryck och
utvecklingsmöjlighet
Hingsten ska röra sig i en för hans ålder och utbildning lämplig form. Ett betyg sätts för varje moment efter
en skala 1–10.
Totala poängen läggs ihop och divideras med 5 och ger då en genomsnittspoäng för bruksprovet.
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Hingst med 38 poäng kan föras in i Kvalitetsboken om denne uppnår minst 8/8 vid löshoppning och/eller 8,0
gångartsprov vid det Särskilda Bruksprovet.
Hingstar visade på kvalitetboksvisning med lägst 38p, men ej uppfyllt kriteriet för införande i
Kvalitetsboken, kan meritera sig själva eller meriteras genom sina avkommor. Kriteriet för egna meriter
avgörs utav avelsvärderingsnämnd efter inkommen ansökan. Kriterier för avkomma enligt gällande för
kvalitetsbokförda hingstar.
Avkommeprövning gällande Welshponnyer alla sektioner.
Exteriörförärvning
Hingst som lämnat minst 15 avkommor visade vid lägst 3 års ålder eller betäckt minst 40 ston, de fyra
senaste åren ej medräknade, skall avkommeprövas avseende exteriörförärvning. Hingst kan avkommeprövas
tidigare om nämnden anser att hans förärvning avviker från rasens medeltal så mycket att hans kvalitetsklass
kan bedömas utan att invänta fler avkommor.
Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför hingstutställningen:
· Avkommornas resultat vid stopremieringar och utställningar med auktoriserade domare
· Antal i riksstambok/kvalitetsbok införda hingstar
· Antal diplomston
· Antal i riksstambok/kvalitetsbokförda införda ston med angivande av kvalitetsklass.
Hänsyn ska tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande tidsperiod. Efter prövning av
exteriörförärvningen tilldelas hingsten någon av nedanstående kvalitetsklasser. Denna kvalitetsklass kan
omprövas årligen.
Hingst som visat mindre god exteriörförärvning tilldelas kvalitetsklass C (Ext)
Hingst som visat normal exteriörförärvning tilldelas kvalitetsklass B (Ext).
Hingst som visat mycket god exteriörförärvning tilldelas kvalitetsklass A (Ext)
Prestationsförärvning
Hingst som lämnat minst 20 avkommor, de 7 senaste åren ej medräknade, skall avkommeprövas avseende
prestationsförärvning. Hingst kan avkommeprövas tidigare om nämnden anser att hans förärvning avviker
från rasens medeltal så mycket att hans avelsvärde kan bedömas utan att invänta fler avkommor.
Följande kategorier av hingstens avkommor ska redovisas inför hingstutställningen:
Tävlingsponnyer i högre klass
Totalt antal poängtagande avkommor enligt officiell statistik
Avkommornas resultat vid kvalitetsbedömningar
Hänsyn skall tagas till antalet registrerade avkommor under motsvarande tidsperiod.
Efter prövning av prestationsförärvningen tilldelas hingsten någon av nedanstående kvalitetsklasser. Denna
kvalitetsklass kan omprövas årligen.
Hingst som visat mindre god prestationförärvning tilldelas kvalitetsklass C (Prest)
Hingst som visat normal prestationförärvning tilldelas kvalitetsklass B (Prest)
Hingst som visat mycket god prestationförärvning tilldelas kvalitetsklass A (Prest)
ELIT Hingst som vid avkommeprövning visat mycket god förärvning avseende både exteriör och prestation
tilldelas kvalitetsklass ELIT.
ELIT kan tilldelas hingst postumt, dock senast det år sista fölomgången är 10 år.

Detta hingstreglemente är reviderat i januari 2018 utav samtliga i SWF styrelse
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Kvalitetsbokföring
Jag lämnar nu över Kvalitetsbokföringen till Marie Nilsson, efter många år. Jag hoppas att ni skall ställa
upp och göra allting efter reglerna, så att Marie inte skall behöva tjata så mycket på er som jag har gjort.
Jag har nog i min iver att få in så många ston som möjligt i Kvalitetsboken tummat lite på reglerna och
varit för hjälpsam. Nu måste ni skicka in allt i god tid och skicka in vad som efterfrågas både före och efter
visningen.
Var och när får man visa för Kvalitetsboken?
Man får visa ston första gången vid 3 års ålder antingen på utställning anordnad av SWF eller utställning
anordnad av annan organisation med domare godkänd att döma welsh. Man får också visa på 3-årstest med
domare godkänd att döma welsh.
Anmälan skall göras till Kvalitetsbokföraren, som alltså numera är Marie Nilsson. Anmälan skall skickas
in samtidigt som man anmäler till utställningen. Tillsammans med anmälan till Kvalitetsboken skall man
skicka en kopia av passet (första sidan och sidan med härstamningen). Inbetalning skall också ske
samtidigt till Svenska Welshponny & Cobföreningens konto pg 30202-6. Det kostar 250 kr. Skriv på
inbetalningen att det avser kvalitetsbokföring och ange stoets namn (namn enligt registreringsbeviset och
inte några smeknamn) samt plats för visningen.
Krav för att komma in i kvalitetsboken är minst 38 p eller vid visning utan poäng guldmedalj. Ston som
erhåller 40 p erhåller avelsdiplom. 3-åriga ston får visas vid två tillfällen samma år. Bara en avgift.
Efter varje visning skall kopia av protokoll omgående skickas in till kvalitetsbokföraren. Foto skall också
skickas in. Mätning skall ske på visningsplatsen. Organisatören ordnar med mätning.
Ston 4 år och äldre får också visas och det är samma regler för dessa 38 p eller guld. Ston kan också visas
för höjning på grund av egna eller avkommors meriter. 4 år och äldre ston får endast visas en gång per år.
För dessa ston gäller samma regler med insändande av kopia av protokoll osv.
Avelsdiplom, rosett och kvalitetsbokföringsbevis erhålles sent på hösten och delas vanligtvis ut i samband
med avelskonferensen.
Resultatet från visningarna publiceras på SWF:s hemsida i Kvalitetsboken. Resultat införes också i
Webstamboken under respektive sto med poäng, kritik och avelsvärdeklass.
Regler för kvalitetsbokvisningen finns på föreningens hemsida i ”Storeglementet”.
På hemsidan finns också blankett för visningen.
Om du har frågor så skall du vända dig till den nya Kvalitetsboksföraren: Marie Nilsson, Stavsborgsvägen
61, 179 97 Färentuna. Tel. 08-560 434 26, 070-768 93 33 sekreterare@swf.nu
Jag får tacka för den tid som jag varit kvalitetsbokförare. Det har varit trevligt för det mesta. Lycka till nu i
fortsättningen med era ponnyer och glöm inte bort att visa dem för Kvalitetsboken. Det är ett bra sätt att
marknadsföra dem. Önskar Marie lycka till!
Om ni har något som ni undrar över så får ni naturligtvis även fortsättningsvis fråga mig
beckeringer@gmail.com
Med vänliga hälsningar

Inger Becker
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UPPFÖDARSTAFETT
Stuteri Hej
Jessica Hedvall
Hur många welshar har ni? Kategori/sektion?
4 sek D ston och 2 st sek A valacker.
Hur kommer det sig att ni började föda upp welsh?
Jag är uppvuxen 500 m från Maria Wass som på 80- och 90-talet avlade framförallt sek A. Hon hade bland
andra sek A-hingsten Molstabergs Molnet och sek D-hingsten Cippyn Red Crusader hemma. Det fanns även
en Kulltorp-ponny, som en av döttrarna red. Hos Maria hade alla hästar boxskylt med härstamning på. Jag
blev intresserad och började nörda ner mig. Köpte 2002 min första welsh cob Ynysgerwyn Brenin Rhodri
RWD 16.
Vilken avelsmålsättning har ni?
En sund welsh cob enligt min tolkning av rasbeskrivningen. Positiv individ med okomplicerat temperament
och god ridbarhet. Kapacitet till och med Lätt A nivå hoppning, dressyr, fälttävlan, körning och 146-152 cm
i mankhöjd.
Hur väljer ni ut avelsdjuren?
Jag önskar jag hade ett ädlare svar, men sanningsenligt så är mina avelsdjur baserade på impuls, känsla,
ekonomi och ibland vad som blir över från Maria Carlsson, Hagaby Stuteri.
Vad söker ni efter om ni ska köpa in nytt avelsmaterial?
Behöver som sagt sällan fundera över detta. Plötsligt står det någon ny häst på gården. Har dock fått för mig
att inte köpa in så mycket mer utan försöka få min ganska ”spretiga” skara med ston, mot en grupp med mer
homogena cobbar i min tolkning av rasbeskrivning och mitt avelsmål.
Vad anser ni vara er största avelsframgång?
Jag har ju inte hållit på så länge, men det var otroligt roligt när Hej Goleuddydd blev BIS som föl på lokal
utställning i By 2017. Dock är hon i princip en livmoderimport från Hagaby Stuteri.
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Har ni haft någon stor motgång?
Oundvikligt att man aldrig råkar ut för något riktigt tråkigt. Spelar ingen roll hur noga man är. Jag är nöjd
om lika många hästar står på fyra ben och andas normalt på morgonen som kvällen innan.
Vad är drivkraften i ert arbete med welsharna?
Jag tycker rasen som sådan med alla sina sektioner är fantastisk. Önskar fler kunde förstå deras storhet.
Drivet är att avla fram en ponny som kommer ge sin ägare ett leende på läpparna alla dagar i veckan.
Har ni någon idealwelsh och varför?
Jättesvårt. Har ändrat mig en del gällande typ mot vad jag tyckte för bara 10 år sedan. Temperament och
ridbarhet spelar stor roll här för mig och inte bara typ, exteriör och gångarter. Vill ändå nämna
Amstelhoeves Primroos som när jag var 10 år fick mig att förstå skillnad på ponny och ponny.

Hur hinner du med att vara mamma, jobba och föda upp ponnyer?
En fråga jag skulle vilja ställa till de som förutom ovanstående även rider och tävlar! Tror inte jag på något
sätt har mer än någon annan. Annars kan jag bara säga att man ska inte underskatta en sambo med intresse
för jordbruksmaskiner, hästar som trivs och fungerar i sin flock på lösdrift, granne som är
grovfoderproducent och en duktig veterinär som chef på sin arbetsplats.

Vilken uppfödare vill ni skicka stafettpinnen vidare till?
Ann-Charlotte Togner, Mogårdens Stuteri

Valfri fråga till nästa uppfödare?
Problem med testiklar hos våra welshhingstar diskuteras ibland.
Borde vi kartlägga testikelstatus ex veterinärintyg vid kastration
för att se omfattningen?

Foto: Jessica Hedvall
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Sydwelsh årsmöte 22/4
Solen sken i vackra Hjällaröd, Skåne. Humöret var i topp. Flaggan likaså!
Efter sedvanliga årsmöteshandlingar, bjöds det groomingtips med möjlighet att
köpa produkter. Madeleine Hjortsparre/MH Dressage höll i det föredraget.
Godkända cobhingsten Enderleins Golden Flyer, Totte till vardags, stod modell.
Dagen avslutades med smörgåstårta och mycket welshsnack, förstås!
Omval:
Ordförande: Christer Nilsson,
Kassör: Dorthe Stokholm
Valberedningen, sammankallande: Karolina Hafdell
Avgående suppleant: Kerstin Gustavsson, omvald till ordinarie ledamot
Sittande:
Vice ordförande:Janni Wivel
Sekreterare: Annika Persdotter Nilsson
Ordinarie ledamot: Tina Larsson
Suppleant: Cecilia Enderlein-Nilsson
Nyval
Suppleanter:
Åsa Beckman och Anna Dahlin
Valberedning, ej sammankallande: Ingrid Andersson
Revisor: Jolanta Jarl
Avgående
ledamot: Helen Johansson,
suppleant Nilla Nemfors
suppleant Christina Åkesson
valberedning: Annika Börjlind
revisor: Ingela Creutz
Text och foton: Tina Larsson
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För 28:e året i rad
Proposition för SydWelsh utställning med ridklasser
på Bjärsjölagård 1 juli 2018
Utställningsansvarig: Christer Nilsson
Domare utställningsklasser: Rhodé van Praat, Vennebo stud, Holland, sekt A och B Carina Lockwall,
Sverige, C, D och WPB. Domare ridklasser: Båda domarna tillsammans.
Utställningen hålls enligt SWF: s utställningsreglemente. All bedömning sker utan poäng.
Utställningsresultat kan ej överklagas.
Utställningen är öppen för alla welshponnyer/cobbar och Welsh Partbred/Anglo welsh införda i SWF:s
grundstambok raskoderna 35, 36, 37, 42, 85 och 87.
Anmälningstiden går ut 8/6 -18. Anmälningsblankett hittar du på Welshponnyföreningens hemsida
www.swf.nu eller på Sydwelsh hemsida (http://sydwelsh.se) OBS! Ingen efteranmälan.
Du skickar din anmälan till Annika Persdotter-Nilsson i första hand till: sekr@sydwelsh.se
I andra hand till: Humlamaden 579, 24796 Veberöd.
Anmälningsavgift medlemmar i Sydwelsh: 250 SEK för utställningsklass, Ridklass 250 SEK per ekipage.
OBS! Ingen efteranmälan!
Anmälningsavgift icke medlemmar i Sydwelsh: 350 SEK utställningsklass. Ridklass 350 SEK per ekipage.
OBS! Ingen efteranmälan!
Föl visas gratis under förutsättning att också stoet visas i utställningsklass. Undantag är WPB samt Anglo
Welsh-föl med annan ras än welsh på stoet. Anmälningsavgift för dessa föl är 150 SEK . OBS! Ingen
efteranmälan!
Hingstar införda i SWF´s riksstambok eller kvalitetsbok deltar i utställningsklass och ridklass utan kostnad.
Anmälningsavgift skall betalas till Sydwelsh plusgiro 330221-3 senast fredag 8/6. Glöm inte ange vilken/
vilka hästar, ryttare och klasser inbetalningen avser samt ålder på häst och ryttare.
Ange även utställares namn och i förekommande fall e-mailadress. Vid utlandsbetalning IBAN
SE4395000099602603302213. (Medlemsavgift Sydwelsh 75 SEK, familj 125 SEK)
Medlemmar i Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark och avelsföreningarna i Norge samt Finland inbjuds att
deltaga.

Eftersom vår utställning är avelsmeriterande redovisar vi utställningsresultaten till Welshponny- och
Cobföreningen. Redovisningen görs efter registreringsnummer även för stambokförda hästar. Anger du inte
registreringsnumret, kommer inte utställningsresultatet att tillgodoräknas din häst! Ponny som är uppfödd
av domaren eller där domaren eller där domaren äger ej rätt att deltaga.
OBS! Var noga med att fylla i anmälningsformuläret korrekt, felaktigt eller ofullständigt ifyllda
anmälningar behandlas inte!
Visning av ston för Kvalitetsboken
Regler och anmälningsblanketter för Kvalitetsbokföring av welsh ston finns på SWF:s hemsida. Anmälan
till kvalitetsboksvisningar skall i samtliga fall ske till SWF åtföljd av anmälningsavgiften.
Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s hemsida. Anmälan skickas till Marie Nilsson,
Stavsborgsvägen 61, 179 97 Färentuna, 08-560 43 426, 070-768 93 33. Email: kvalbok@swf.nu, Kopia på
pass och anmälningsavgiften 250 SEK (WPF Plusgiro 30202-6) skall åtfölja anmälan. Anmälan och
betalning senast den 8 juni. För införande i kvalitetsboken krävs bedömningsvalör guld. Ponnyn skall mätas
på utställningsplatsen.
Uppstallning
Uppstallning kan ordnas om du snarast hör av dig till Christina Åkesson bokabox@sydwelsh.se eller på
070-2345900. Kostnad 500: -/box inklusive strö (spån).
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Uppge hästens namn, ägarens namn samt mobilnnummer. Mockar du, boxen skall tömmas helt, får du
tillbaka 300: -. Boxarna betalas tillsammans med anmälningsavgiften senast 8/6 till vårt plusgirokonto
330221-3.
Övernattning
Vill du ha tips om övernattning, kontakta turistföreningen i Sjöbo 0416-272 01 eller turistföreningen i Hörby
0415-181 80, eller Bjärsjölagårds slott 0415-412 90.
Café SydWelsh står för serveringen på utställningsplatsen. Där går att köpa läsk och godis, fika och mat.
Övrigt
Underlaget för uppvisningsringen/ringarna är gräs. Uppstallning och deltagande sker på egen risk.
Vid få anmälningar kan ridklasser med färre än tre anmälda komma att slås ihop.
Utställarmeddelande
Utställarmeddelande med vägbeskrivning kommer att finnas tillgängligt cirka 1 vecka före utställningen på
Sydwelsh hemsida www.sydwelsh.se Om veterinärintyg erfordras meddelas de berörda.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar. Om utställningen måste ställas in pga force majeure, återbetalar
vi 50% av anmälningsavgiften. Om häst ej kan visas på grund av skada/sjukdom och veterinärintyg kan
uppvisas återbetalas 50% av anmälningsavgiften.
Hederspriser och sponsring
Vi tar gärna emot hederspriser, givarna presenteras i program och högtalare under utställningen.
Möjlighet finns att annonsera i utställningsprogrammet. Annonsmanus ska vara oss tillhanda senast 18/6.
Förfrågningar: Christer Nilsson 0702-08 45 61 alt 0413-550366 Annika Persdotter-Nilsson 070-1411763
UTSTÄLLNINGSKLASSER
1. Hingstar och valacker födda 2017
2. Hingstar och valacker födda 2016
3. Hingstar och valacker födda 2015
4. Ston födda 2017
5. Ston födda 2016
6. Ston födda 2015
7. Valacker och icke licensierade hingstar födda 2014 eller tidigare
8. Ston födda 2007 – 2014 som ej fölar 2018
9. Ston födda 2006 eller tidigare som ej fölar 2018 (veteranklass)
10. Ston födda 2007 – 2014 med föl vid sidan
11. Ston födda 2006 eller tidigare med föl vid sidan (veteranklass)
12. Föl födda 2018 efter licensierad hingst (OBS! Fölen anmäles separat)
13. Licensierade (enligt rasvisa krav) hingstar födda 2012 – 2014
14. Licensierade (enligt rasvisa krav) hingstar födda 2007 – 2011
15. Licensierade (enligt rasvisa krav) hingstar födda 2006 eller tidigare
16. Avkommeklass. Minst 5 individuellt bedömda avkommor, 1 år eller äldre, till enskild hingst (behöver ej
närvara). Samtliga avkommor skall närvara vid bedömningen i klassen
17. Avkommeklass. Minst 3 individuellt bedömda avkommor, 1 år eller äldre, till enskilt sto (behöver ej
närvara). Samtliga avkommor skall närvara vid bedömningen i klassen
18. Ung visare (Young Handler) under 13 år (under 13 år den 1/1 innevarande år)
19. Ung visare (Young Handler) under 17 år (under 17 år den 1/1 innevarande år)
VI HÄLSAR DIG VARMT VÄLKOMMEN TILL BJÄRSJÖLAGÅRD!
Sydwelsh
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Fototävlingen
Kom ihåg att skicka in bilder till fototävlingen! Bilden
kan föreställa vilken Welsh/Welsh Partbred som helst.
Bara att ta fram kameran och fota de små liven! Bilder
mailas sedan till redaktor@swf.nu.
Skriv kortfattat vad bilden föreställer och vem som fotat
bilden. Glöm inte skriva ditt eget namn och adress, så du
kan få eventuell vinst på posten. Du ska självklart vara
medlem för att få tävla!
I detta numret är vinnaren Tina Larsson, som fotat fölet
Goodwill’s Brown Sugar (sek C, född 2015 , uppf Tina
Larsson e: Colnevalley Rasgall RWC 5 u:Dynamite
Balina WC 86 ue: Synod Grouse WSB 30313 Ägare: Anneli Alfredsson) som har en liten solskenshistoria
bakom sig. GRATTIS!
I nästa nummer utses en ny vinnare!

Sida 24

Welshponny-Nytt

Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens 2018 års Riksutställning
med Show-Ridklasser, på Burhults Stuteri och Ridskola i Lerum lördag den 11 augusti
utställning och söndag den 12 augusti ridklasser.
Allmänna bestämmelser.
1. Utställningen är öppen för alla Welshponnyer/cobbar, Welshpartbred samt Anglo Welsh införda i SWF:s
grundstambok med raskoderna 35, 36, 37, 42, 85 och 87.
2. Anmälningstiden utgår den 18 juli. Anmälan som ej är återtagen före sista anmälningsdag räknas som
bindande! Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda inom anmälningstidens utgång. Anmälningstiden
för kvalitetsbok visning är densamma som ovan.
3. Anmälan kan med fördel mailas till Riks2018@swf.nu Det går också bra att skicka anmälan till SWF c/o
Maria Carlsson Djup 13, 774 99 By Kyrkby. Anmälningsblankett finns att hämta på www.swf.nu man kan
också anmäla via hemsidan www.swf.nu
4. Anmälningsavgifter: Utställningsklasser 500SEK/häst. För SWF medlem (ägare, utställare) 300 SEK/1:a
häst sedan 200 SEK/häst. Rid klasser 400 SEK/start. För SWF medlem (ägare eller ryttare ) 200 SEK/start.
Kvalitetsbokförd hingst 0 SEK
5. Anmälningsavgiften skall betalas på SWF:s PG 302 02 – 6 och skall vara betald senast 18 juli. Uppge
utställningsdatum, ponnyns namn, klass, och utställare med telefonnummer på inbetalningskortet.
Medlemsavgift 300 SEK.
6. Anmälan till kvalitets bokvisning skall ske till SWF:s kvalitetsbokförare Mari Nilsson Stavsborgsvägen
61 179 97 Färentuna 0707 68 93 33. Email: sekreterare@swf.nu åtföljd av anmälningsavgiften 250 SEK.
Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s hemsida. Kopia på pass skall åtfölja anmälan. Anmälan och
betalning senast 18 juli. Efter verifierad betalning meddelas utställningsansvarig och stoet är berättigad att
visas.
7. Uppstallning det finns ett begränsat antal boxar, bokning utav box skall göras till Lotta Sandberg, email:
lotta.sandberg@telia.com gärna i god tid före anmälningstidens utgång. Bokningen är bindande 500kr/box
och skall betalas enklast till Lottas SWISH 070 972 99 10 efter bekräftelse om tillgång till box, eller om inte
swish finns betala till SWF:s PG.
8. Domare lördag: Utställningsklasserna Sec. A, B, C och D: Mr G.Berry Betws Stud Wales och
Welshpartbred: Ingela Johansson Joelsbo Stuteri Domare söndag: Rid klasserna: Jessica Hedwall
9. Utställningen hålles enligt SWF:s utställningsreglemente. Utställningsresultat kan ej överklagas.
10. Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger Ej rätt att deltaga.
11. Alla hingstar 1 år och äldre skall visas i träns utav person över 16 år. Visare får ej vara iförda plagg med
reklam (stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt)
12. Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anmälning avgiften.
13. Ponny eller Cob får endast deltaga i två rid klasser/dag.
14. Servering kommer att finnas både lördag och söndag
15. Grillafton: lördag kväll till självkostnadspris. Anmälan till fam.follin@telia.com eller sms 0739-84 24
60 Pris 150kr/person betalas via SWISH 0739-84 24 60 eller till konto SEB 5694 0881662 Anmälan och
betalning senast tisdag den 7 Augusti.
16. Bedömning sker utan poäng. Rosett och plakett (och skriftlig kritik) erhålles.
17. Championat enligt följande utses, endast Guldmedaljörer får deltaga. Championaten utses efter att
samtliga blivit bedömda inom respektive sektion. Berättigade att deltaga är Ettan och även guldbelönad tvåa.
För att Champion skall utses måste sektionens totala deltagarantal vara minst 2 st, samt Champion reserv
minst 3 st Utses i varje sektion, Champion med reserv, Senior Champion med reserv, Junior Champion med
reserv, (föl tom 3 år tävlar om detta). Championföl med reserv utses alla sektioner tillsammans.
Championföl, de två bästa fölen från var sektion tävlar om detta. Champion Valack med reserv, de två bästa
valackerna från var sektion tävlar om detta. Supreme Champion med Reserv = Best In Show. Där tävlar
samtliga champion med reserv.
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18. Rätt till ändring i propositionen förbehålls. Klasser kan slås ihop om deltagarantalet endast är ett.
Hingstklasser kan slås ihop beroende på antal anmälda. I övrigt hänvisas till kommande meddelande.
19. Förfrågningar hänvisas till info@burhult.com eller 0708 13 32 77
20. Övrig information kommer i meddelande till utställare samt på SWF:s hemsida
UTSTÄLLNINGSKLASSER lördagen.
1. Hingstar och valacker födda 2017. (1 åring)
2. Hingstar och valacker födda 2016. (2 åring)
3. Hingstar och valacker födda 2015. (3 åring)
4. Ston födda 2017. (1 åring)
5. Ston födda 2016. (2 åring)
6. Ston födda 2015. (3 åring)
7. Valacker födda 2014 eller tidigare. (4 år och äldre)
8. Ston födda 2014 – 2007 som ej fölar 2018. (4 – 11 år)
9. Ston födda 2006 eller tidigare som ej fölar 2018. (12 år och äldre)
10. Ston födda 2014 – 2007 med föl vid sidan. (4 – 11 år)
11. Ston födda 2006 eller tidigare med föl vid sidan. (12 år och äldre)
12. Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2018 efter licensierad hingst.
13. Licensierade hingstar födda 2014 – 2012 (4 – 6 år)
14. Licensierade hingstar födda 2011 – 2007. (7 – 11 år)
15. Licensierade hingstar födda 2006 eller tidigare. (12 år och äldre)
16. Avkommeklass. Hingstar (behöver ej närvara) med minst 5 stycken på utställningen individuellt
bedömda avkommor 1 år eller äldre. Samtliga avkommor måste närvara vid bedömningen i klass 16.
17. Avkommeklass. Ston (behöver ej närvara) med minst 3 stycken på utställningen individuellt bedömda
avkommor 1 år eller äldre. Samtliga avkommor måste närvara vid bedömningen i klass 17.
SHOW-RIDKLASSER söndagen.
Allmänna bestämmelser och utförande för Show- rid klasser I rid klasser bedöms ekipagens helhetsintryck,
stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande rörelser, går lätt för hand och förefaller angenäm att rida,
samt att den har ett gott lynne. Program finns att se på www.swf.nu Lead Rein, First ridden program samt
Open program där samma program kan användas i Novice.
*Visningen för hand är inte obligatoriskt för utställningarna, det är upp till arrangören att besluta beroende
på tidsplanen och antal deltagare, det skall tydligt framgå i meddelande till utställare om visning för hand
skall ingå i bedömningen.
Klass 18 Lead Rein
Klass 19 First Ridden
Klass 20 First Ridden
Klass 21 Welsh Mountain Novice
Klass 22 Welsh Ponny Novice
Klass 23 Welsh Ponny av Cob-typ Novice
Klass 24 Welsh Cob Novice
Klass 25 Welsh Mountain Open
Klass 26 Welsh Mountain – Hingstar Open
Klass 27 Welsh Ponny Open
Klass 28 Welsh Ponny Hingst Open
Klass 29 Welsh Ponny av Cob-typ Open
Klass 30 Welsh Ponny av Cob-typ - Hingst Open
Klass 31 Welsh Cob Open
Klass 32 Welsh Cob – hingstar Open

Ridklasser Welsh Partbred.
Klass 33 Lead Rein Welsh Partbred
Klass 34 First Ridden Welsh Partbred
Klass 35 Novice Welsh Partbred - small (under 148 cm)
Klass 36 Novice Welsh Partbred - large (över 148,1 cm)
Klass 37 Open Welsh Partbred – small (under 148 cm)
Klass 38 Open Welsh Partbred – small (under 148 cm)
Hingstar
Klass 39 Open Welsh Partbred – large (över 148,1 cm)
Klass 40 Open Welsh Partbred – large (över 148,1 cm)
Hingstar

Varmt välkomna till Lerum!
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Dr Wynne Davies M.B.E. avtackad på Glanusk Show
Dr Wynne Davies M.B.E. Ceulan Stud, avtackades på Glanusk Show den 7 maj 2018. Han skulle ha blivit
avtackad på TheWelsh Pony & Cob. Soc. årsmöte, men just då hade hans hustru Ruth gått bort.
Han var WP&C:s Publicity Officer i 59 år! Delar av föreningens styrelse tillsammans med den förra
presidenten The Hon. Dame Shan Legge-Bourke var närvarande vid ceremonin. En present överlämnades
och det var en målning efter den berömda bilden där Dr Wynne 1947 visar Dinarth What Ho f. 1932 (Faram
Mercury x Dinarth Darling e. Llwyn Satan) på Royal Welsh Show.
Jag önskar Wynne god hälsa och många år med sina barn, barnbarn och barnbarns barn och sina älskade
welsh mountainponnyer.

Inger Becker

KULLTORPS STUTERI
OBS! Nytt datum
FÖLSAFARI
Lördag 30 juni
kl 14.00
Stoföl född 18 april 2018
e. Mowbray Pilgrim u.
Kulltorps Maja mf
Paddock Camargue mmf
Wärnanäs Peng

Stoföl född 18 april 2018 e.
Mowbray Pilgrim u. Kulltorps
Kristall mf Paddock Camargue
mmf Wärnanäs Peng

Årets försäljningsdag blir som planerat Lördagen den 20 oktober
Välkomna!
Cecilia & Mats Olsson, Kulltorps Stuteri

Holmsbergs gård, Ljungbyholm
Tel. 0480-300 34 070-316 09 35
www.holmsberg.se
Holmsbergs gård
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B FÖRENINGSBREV
Avs:
Svenska Welshponny & Cobföreningen
c/o Frida Johansson
Ågårdsgatan 3
331 34 Värnamo

Porto
Betalt

Från Hippsons hemsida hippson.se

Inlägg från Anna Frisk

”Hästtjejer ett fenomen hos smärtläkare”
”Du hästtjej! Vet du? Du är antagligen otroligt envis. Du har ett jäkla driv och inget, inget kan stoppa dig
från att göra det du älskar. Troligtvis tål du smärta mer än de flesta och står ut i tystnad med sådant som
andra skulle gå till doktorn för. Du är stark i både kropp och själ. Din mentala kapacitet når inga gränser.
Din fysiska kapacitet är mer mental än rent fysisk. Fysisk styrka handlar om hur stark man tror att man är.
Du hugger i och jobbar hårt trots att kroppen ibland säger emot. Du är fantastisk!
Jag vill bara säga, ta hand om dig. Det finns gränser. Hästtjej är ett fenomen inom smärtsjukvård. Några
av oss hamnar där och de säger "Jaså, du är en hästtjej. Oöm. Tuff. Ambitiös." Jodå. Det ska gudarna veta.
Upp och hoppa! Jag är stolt över det. Jag är stolt över dig. Du modiga, galna tjej som får höra att du aldrig
är hemma. Aldrig tillräcklig. Du har en passion och den kommer först. Hästarna. Friheten ropar. Frihet att
vara bara du. Den lilla flickan som besteg berg och räddade flugor. Flickan som flyttade på hästar så stora
att du inte nådde ens att borsta hela virveln. Du flätade och kämpade med knoppar. Du "vårdade" inte som
många tror. Du växte som människa. Att ha kontroll. Att få vara kapabel. Att få vara hel.
Än en gång, ta hand om dig. Ta hand om varandra. Vi vet. Du med den dyra hopphästen. Du med din
alldeles egen gamla travhäst. Vi vet att du gör allt för din häst. Gör du allt för dig själv?
Ta hand om er! Kram!”

