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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. 

Svenska Welshponny & Cobföreningen 

Hemsida: www.swf.nu Ansvarig utgivare av Welshponny-Nytt är Gunn Johansson.  

Ordförande: Gunn Johansson, Jutagården, 443 38 LERUM tel 070-813 32 77 burhultstuteri.ridskola@telia.com 

Sekreterare & kansli: Marie Nilsson, Savsborgsvägen 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 

Hemsideadministratör: Kristin Fägerskjöld, Mosshult 3, 571 92 NÄSSJÖ tel 0380-55 24 50 hemsida@swf.nu 

Stambokförare/Registrator: 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: Ingela Johansson, Hamra 

Norregård 7, 333 74  BREDARYD tel 0370-831 19 hingstar@swf.nu 

Kontakt med WPCS/internationella kontakter: Gunn Johansson och Ingela Johansson 

Till salusidan, internet: Kristin Fägerskjöld, hemsida@swf.nu 

Årsboken/Kvalitetsboken: Inger Becker,  Sävsjön Ekbäcken 1, 615 94 Valdemarsvik, tel. 070 20 96 157.  kvalbok@swf.nu 

SWF:s SPAFrepresentanter: ordinarie Ann Wadström och Aina Kjellstrand Suppleanter: Ingela Johansson, Gunn Johansson   

SWF:s representant till SH:s styrelse: Aina Kjellstrand 

SWF:s Ungdomsansvarig: Alma Hedskog, Olstorps byväg 5, 443 96 STENKULLEN 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 sara.hedskog@gmail.com 

Rosetter/Plaketter: Ann Wadström, Barne-Åsaka Essetorp 703, 465 95 NOSSEBRO tel 070-823 74 49, 

kennel@humlegarden.info 

Priser: Varje utställningsansvarig köper själv in priser.  

Materielförvaltare/Produktförsäljning/Rosetter: Ann Wadström,  

Agriaansvarig: Ann Wadström 

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER ÄR DEN 1 maj 2018! 

Omslagsbilden: Hagaby Tiger Lilly Foto: Maria Carlsson 

Tryckt hos Screenprint AB, Norrköping 
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Ordförandekrönikan, den sista... 

Det är med blandade känslor jag skriver denna, min sista ordförandekrönika.  
Jag har suttit i styrelsen i 36 år tror jag och som ordförande i säkert 25 år. Man kan nog säga att jag vigt 
hela mitt liv åt denna förening. Hela mitt vuxna liv har kretsat runt föreningen och dess styrelsearbete, men 
jag känner mig ganska tillfreds med vad jag har åstadkommit och hur jag fört föreningen i rätt riktning, med 
så mycket som hänt under dessa 30 år. Från att föreningarna varit styrda utav Jordbruksverket, SH och 
SPAF, till att bli en egen avelsorganisation med egna väl anpassade regler för welsh och en kassa som heter 
duga (från 0 kr till nära miljonen). Allt detta för att vi har vågat och valt en egen väg.  

Jag har inte varit ensam. Jag har varit omgiven utav lika hänförda styrelsekamrater. Vi tillsammans har 
gjort ett bra jobb. Tack alla ni som alltid stått vid min sida, ingen nämnd ingen glömd! Det har varit stora 
jobb och mycket tid har gått åt till regler och bestämmelser. Många enskilda medlemmars problem har jag 
varit med och stöttat, från roterande testiklar till konstiga bedömningar och regler.  

Mycket skit har man tagit emot, men också mycket gott. Då jag känt medlemmarnas stöd har inte detta varit 
något problem. Nej, snarare en härlig utmaning. 

Idag känns det inte likadant och därför har jag valt att lämna min plats och låta andra göra jobbet. Detta i 
rätt tid, då föreskrifter är på gång igen. Nu skall jag ägna min tid till egentid med mina ponnyer, vänner, 
Walesresor, domaruppdrag och lite andra roliga uppdrag. Anordnar gärna utställningar och dylikt. 

Jag önskar den nya styrelsen lycka till och hoppas ni skall ha lika roligt som jag haft i alla dessa år och 
förvalta föreningen väl. 

Det är med glädje jag meddelar er att vi nu har fått en ny ansvarig till att ta över kvalitetsboksföringen efter 
Inger Becker och en ny som hingstansvarig efter Ingela Johansson. Jag vill ge tusen tack till Inger och 
Ingela, för ert enorma jobb ni har lagt ner. Det är guld värt. 
Samtidigt vill jag välkomna Marie Nilsson till kvalitetsboken och Ann Wadström att ta hand om alla 
hingstpapper mm. Ni har ett spännande arbete framför er, som jag är säker på att ni klarar galant. 

Tack för mig! Det skall bli trevligt att mötas ute på olika arrangemang. 

 

Gunn Johansson 

Årets Brukswelsh 2017 

Alla medlemmar i SWF har möjlighet att nominera en ponny eller 
cob, valfri sektion (A, B, C, D eller Welsh Partbred) i Sverige, som 
man anser skall tilldelas utmärkelse för Årets Brukswelsh 2017. 

Anmälan skickas till Ann Wadström ann@humlegarden.info innan 1 
maj 2018.  

Utmärkelserosett och diplom delas ut i samband med årsmötet den 6 
maj.  

Passa nu på att skicka era nomineringar! Detta gäller alla tävlings-
grenar och nivåer. Dock ej utställningar. 
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Kallelse till Sydwelsh Årsmöte 

Härmed kallas Sydwelshs medlemmar till årsmöte  
söndagen den 22 april kl. 12.00 i Hjällaröd. 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgar kommer MH Dressage, 
Madeleine Hjortsparre och visar sina bästa grooming- och utställningstips. Hon 
kommer även att ha med sig olika produkter till försäljning. 

Föreningen bjuder på enklare lunch, dryck samt kaffe. 
Anmälan om deltagande önskas senast måndagen den 16 april. 
Anmälan samt förfrågningar sker till Ordf. Christer Nilsson cnn.nilsson@swipnet.se eller 070-208 45 61 

Hjärtligt välkomna! 

 

Medlemsavgift 2018 

Om du vill vara med och stötta Sydwelsh, så får du gärna bli medlem. 
Det kostar endast 75 kr/år eller familj 125 kr/år. Medlemsavgiften betalar du in samtidigt som 
medlemsavgiften till Svenska Welshponny & Cobföreningen. 
Meddela gärna din mailadress till föreningen. Så att vi lättare ska kunna sprida information. 

 

Sommarutställning 

Sydwelsh årliga sommarutställning på Bjärsjölagård anordnas enligt tradition den första söndagen i juli.  
I år blir det den 1 juli 2018. 

 

Bjärsjölagård 

Bjärsjölagård är en omtyckt utställningsplats med en alldeles speciell 
prägel i och med att området är kringgärdat av en mur och att 
uppstallningsboxarna finns runt om visningsringarna. 
Bjärsjölagård ägs sedan 1958 av Hushållningssällskapet i Skåne (HIR) 
Från och med förra året har HIR ansvar för renovering och 
iordningställande av området. Sydwelsh kommer att få betala för 
gräshuggning och lite andra förberedelser, HIR står för material till 
reparationer boxar och gräsplanen skall renoveras/återställas  

 

Hälsningar Christer Nilsson, ordf. 
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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 Jenny Nilsson, som rider WPB

-stoet Joelsbo Divine (2011, svart, e. Joelsbo Coulthard u. 

Dorisse ue. Ceylon uppfödare/ägare: Ingela Johansson) 

ute i snön. Fotot är taget av Joakim Andersson. GRATTIS! 

I nästa nummer utses en ny vinnare!  

 



Sida 6 
Welshponny-Nytt 

Stadgar för SWF 

1. Firma 

Föreningens firma är Svenska Welshponny & Cobföreningen. Föreningen skall vara ideell. 

2. Föreningens säte 

Föreningen skall ha sitt säte där ordföranden är bosatt. 

3. Föreningens ändamål 

Föreningen har till ändamål att verka för welshponnyavelns främjande inom Sverige. 

Sitt ändamål skall föreningen fylla genom att: 

1. tillvarata och utveckla i landet befintligt avelsmaterial 

2. föra stambok och register över landets welshponnybestånd 

3. anordna utställningar och uppvisningar av welshponnyer samt på annat sätt informera om dessa 

4. vara medlemmarna behjälpliga med råd och upplysningar i avelsfrågor samt övriga frågor som rör welshponnyn 

5. upprätthålla kontakt och samarbete med hästavels- och hästsportorganisationer såväl inom som utom landet. 

4. Lokalförening 

Lokalförening får bildas för att tillvarata welshponnyavelns intressen på regional eller lokal nivå. Den kan antas som 

underavdelning inom SWF eller beslut av SWF:s styrelse. 

Medlem i lokalförening skall, om ej annat beslutats på SWF:s årsmöte, erlägga full avgift till SWF. Lokalförening som antagits 

som underavdelning, har rätt att ha med en adjungerad representant på SWFs styrelsemöten. 

5. Medlemskap 

Till medlem kan antas varje fysisk och juridisk person som är intresserad av föreningens ändamål och som kan antas komma att 

främja detsamma. Medlem har inträtt i föreningen från det medlemsavgift erlagts. 

6. Avgifter 

Medlem skall erlägga årlig avgift med belopp som framställts av föreningens årsmöte. Medlem kan erlägga ett belopp om 10 

gånger den årsavgift som senast fastställts. Sådan medlem – ständig medlem – är befriad från skyldighet att erlägga ytterligare 

avgifter. 

7. Hedersmedlem 

Till hedersmedlem kan utses person som gjort synnerligt förtjänstfulla insatser inom föreningen eller på annat motsvarande sätt 

främjat dess ändamål. Hedersmedlem utses av årsmöte efter förslag från styrelsen. För val krävs att minst 3/4 av de närvarande 

biträder förslaget. 

8. Utträde 

Medlem äger rätt att omedelbart utträda ur föreningen. Utträde har skett så snart skriftligt meddelande kommit styrelsen till del. 

Medlem som inte erlagt medlemsavgift senast tre månader efter medlemsårets början, skall anses ha utträtt ur föreningen på egen 

begäran. Medlemsavgift återbetalas ej. 

9. Uteslutning 

Medlem som bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan på beslut av styrelsen 

uteslutas. Sådant beslut skall föregås av skriftlig varning. Medlem som uteslutits avgår ur föreningen då meddelande om 

uteslutning avsänts. 

10. Styrelse 

Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse bestående av lägst fem och högst sju ledamöter jämte suppleanter. Ledamöter 

och suppleanter utses av föreningens årsmöte för en tid av två år. Mandattiden skall bestämmas på så sätt att val årligen sker av 

halva antalet styrelseledamöter. 

11. Val av ordförande, sekreterare och kassör 

Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Sekreterare och kassör utses inom styrelsen. 

12. Styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften 

av de närvarande röstar eller vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fullvärdig, skall de som 

röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Vid personval skall lottning ske för det fall 

lika röstetal uppnås. 

13. Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden för sig eller på annat sätt som styrelsen beslutar. 

14. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

15. Styrelsens redovisningshandlingar 

Styrelsen skall senast 1 mars överlämna räkenskapshandlingar och årsredovisning till revisorerna. Inom samma tid skall styrelsen 

avge förvaltningsberättelse. Denna skall i tillämpliga delar omfatta vad som anges i 9:9 lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 

Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med god redovisningssed. 

Styrelsen skall årligen göra en genomgång av arbetets effektivitet och kostnadseffektivitet. 
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16. Revisorer och revidering 

På ordinarie årsmöte skall väljas två revisorer jämte suppleanter för tiden intill dess ordinarie årsmöte hållits första 

räkenskapsåret efter valet. Revisorerna skall senast den 1 april avlämna sin revisionsberättelse. Revision skall ske enligt god 

redovisningssed. 

17. Tid för årsmöte. Extra årsmöte. 

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen senast den 30 juni. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner sådant erforderligt eller då det 

för uppgivet ärendens behandling skriftligen begärts av revisorerna eller minst 1/10 av samtliga röstberättigade medlemmar. 

18. Motionstid 

Ärende som medlem önskar få behandlat på ordinarie årsmöte skall anmälas till styrelsen senast 1 februari. På mötet får ej till 

beslut upptagas andra ärenden än dem som angivits i kallelsen. 

19. Rösträtt och röstning 

Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid årsmöte. Varje medlem som är över 15 år och 

erlagt medlemsavgift för innevarande år äger en röst. Röstberättigad får endast låta sig företrädas av annan röstberättigad 

medlem. Ingen får på grund av fullmakt företräda mer än en medlem. Styrelseledamöterna och revisorerna får deltaga i 

årsmötets överläggningar och framställa förslag. 

20. Årsmöte 

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för honom/henne av den som styrelsen utsett. Kallelse till årsmöte sker 

genom skriftligt meddelande till varje medlem. Kallelse skall ske minst en månad före ordinarie årsmöte och minst en vecka före 

extra möte. 

Då kallelsen utgår skall styrelsen underrätta revisorerna därom. 

21. Ärenden på ordinarie årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande för mötet 

2. fastställande av röstlängd 

3. anmälan om styrelsens val av protokollförare vid mötet 

4. val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 

5. fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

6. styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret 

7. revisorernas berättelse 

8. fråga om fastställande av balansräkning 

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

11. bestämmande av ersättning till ledamöter i styrelsen, utskott och valberedning samt till revisorerna 

12. val av styrelseledamöter jämte suppleanter 

13. val av styrelseordförande 

14. val av revisorer jämte suppleanter 

15. val av ledamöter i valberedningen 

16. förslag till representanter i SPAF:s styrelse 

17. fastställande av årsavgift 

18. ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till mötet 

19. övriga ärenden 

22. Överskott 

Uppkommer överskott på föreningens verksamhet, skall detta enligt mötets beslut antingen fonderas eller föras i ny räkning.  

23. Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar ska för att vara giltigt, antingen ha biträtts av samtliga röstberättigade medlemmar eller ha 

fattats på två varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie och på det sista av dessa ha biträtts av 2/3 av de 

närvarande röstberättigade. Kallelse till extra årsmöte får inte skickas förrän det tidigare mötet har hållits. 

24. Upplösning 

Beslut om att upplösa föreningen i den ordning som gäller för stadgeändring. Upplöses föreningen skall dess behållna tillgångar 

överlämnas till annan förening eller sammanslutning som verkar för hästavelns främjande. 

Stadgarna ändrades vid årsmötena -93 och –94 vad gäller föreningens namn samt motionstiden. De ovan angivna stadgarna är de 

nu gällande för SWF. 

SWF:s Extra möte 2010-11-21, samt Ordinarieårsmöte 2010 

genom Gunn Johansson Ordf. 
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Hur många welshar har ni? Kategori/sektion?  

Vi har sju stycken sektion D och en B. Humlegårdens Gwen KWD 

199, Humlegårdens Inferno, Humlegårdens Juvel, Penclose Promise 

KWD 207, Gwynfaes Golwg Hafddydd KWD 207, Jebeth Hitchhikers Guide KWD 71 och Kulltorps 

Quattro.  

Hur kommer det sig att ni började föda upp welsh?  
Har alltid tyckt det varit väldigt spännande med avel. Vi har även kennel hemma och föder upp Rottweiler 
under prefixet Humlegården. 

Har avlat lite svenskt varmblod, men eftersom jag "bara" är 158 cm lång, tyckte jag att varmbloden var lite 
för stora för mig började jag snegla på ponnyraserna. En väninna har liten uppfödning av welsh cob och då 
kom jag ihåg drömhästen som jag såg när jag var 12-13 år, en hingst som gick ihop med en shetlandsponny 
och en new forest. New foresten blev min ponny under tonårstiden. Drömhästen glömdes bort. Drömhästen 
har vid senare efterforskning visats vara Treafeas Adam RWD 6. 
Så när vi hittade Fjordglimt sir Thomson RWD 17 som då var tre år så var det kört 

Vilken avelsmålsättning har ni?   

Vårt mål är att avla fram individer som lämpar sig både för ridning, körning och utställning, med trevligt 

temperament  

Hur väljer ni ut avelsdjuren?                

Jag tror nog att vi går på magkänsla, men i slutänden är det en viss typ man faller för och när man sedan får 

se stammen så brukar favorithästarna finnas med.  

Vad söker ni efter om ni ska köpa in nytt avelsmaterial?             

Vi vill gärna spara våra egna uppfödningar och när vi köper in något, så ska det komplettera (förbättra) det 

vi redan har  

Vad anser ni vara er största avelsframgång?     
När Humlegårdens Gwen blev reserv Juniorchampion, som tvååring på Riks, för hon är ett sto vi verkligen 
trodde på . Hon har senare även blivit diplomsto och redan som femåring vunnit LA i körning och 
ungponnychampionatet i dressyr med ryttare och kusk Linda Wigren. 
Även Humlegårdens Euro har vunnit ungponnychampionatet i hoppning två år i rad med sin ägare Fanny 
Nyberg 

I vårt uppfödarhjärta värmer det alltid när man ser hur bra det går för ens uppfödningar på alla nivåer 

UPPFÖDARSTAFETT 

Stuteri Humlegården 

Mikael och Ann Wadström 

Humlegårdens Inferno 

Foto: Sofie Thorsson 

Humlegårdens Gwen 

Foto: Ann Wadström 
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Har ni haft någon stor motgång? 

Vi har varit relativt förskonade, men förra året trampade Humlegårdens Gwen på en spik och det tog så illa 

att det var prat om avlivning. Men efter några veckor på Helsingborg, så ser det ut som att hon kommer 

tillbaka som ett avelssto och nu ett halvår senare ser det jättebra ut, så vi håller tummarna på att hon blir 

betäckt här till våren och sedan kanske hon kan komma tillbaka med Linda till tävlingsbanorna.  

Vad är drivkraften i ert arbete med welsharna? 

Att det är en underbar ras. Har man väl fått sin första vill man bara ha fler.  

Vad anser ni vara SWF:s uppgift och är det något föreningen bör arbeta aktivt med? 

Att visa att welshen är världens bästa ras och passar alla ändamål och för alla åldrar.  

Har ni någon idealwelsh och varför? 

Det finns ingen ponny som är perfekt. Alla kan förbättras, men den som betytt väldigt mycket för oss är 

Fjordglimt sir Thomson RWD 17, som har tävlat Msv nivå, både i dressyr och hoppning och förärvt sig 

fantastiskt med bland annat tre Kvalitetsbokförda hingstar på få avkommer och som även har ett underbart 

temperament. Tack vara gott samarbete med nuvarande ägare Linda Wigren, ser vi fram emot nya föl med 

honom i sommar. 

Har du någon röd tråd eller tänk med din avel och i så fall, hur ser den ut? 
Att vi ska föda upp ponnyer som lämpar sig att ridas både av ungdomar och vuxna 

Vilken uppfödare vill ni skicka stafettpinnen vidare till? 
Jessica Hedvall, Stuteri Hej.  

Valfri fråga till nästa uppfödare? 

Hur hinner du med att vara mamma, jobba och föda upp ponnyer?  

Foto: Pernilla Hägg 

Fjordglimt Sir Thomson och Linda Wigren 

Foto: Gert Hognert  

Foto: Ann Wadström 
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LOKALUTSTÄLLNING BY KYRKBY den 9 september 2017 
  
Den 9 september 2017 arrangerades den numera återkommande SWF lokalutställningen vid Föreningen 
Storbyns Ryttare, By Kyrkby. Det var tredje året på rad vid samma veckoslut som tidigare år som det 
arrangerades utställning och ridklasser. Den stora förändringen i år var att ridklasserna var av Mountain and 
Moorland indelning, samt att man valt att bjuda in Svenska New Forestföreningen för samarbete. Detta 
ledde till att det även var möjligt att få new forest bedömd exteriört under samma dag. Precis som förra året 
tävlades det även i Young Handler.   
  
Domare var precis som år 2016 Ylva Lindh, Simberg Stuteri (utställning welsh i ridhuset) och Martin 
Larsson, Idyllens stuteri (ridklasser, Young Handler och utställning New Forest på utebanan). 60 ponnyer/
hästar och 93 starter var anmälda. Många numera återkommande utställare, men även några nya hade vi 
lyckats ”ragga”. Utställning och ridklasser ses ofta som något tråkigt och löjligt av många tävlingsryttare 
och ponnyföräldrar. Man har inte riktigt kläm på grundtanken kring utställning och ridklasser, men med lite 
peppning, hot, mutor, förklaring och en kostnadsfri informationskurs på en halvdag vid Storbyns Ryttare, 
där intresserade även fick tillfälle att praktiskt prova visa häst vid hand och lotsas runt ett ridklassprogram 
med tilltänkt häst, så fick vi några flera anmälningar.  
  
Precis som år 2015 hade det regnat en del innan utställningsdagen och fortsatte även regna stötvis under 
morgon och förmiddag. Den lite äldre utebanans underlag hade kanske övrigt att önska efter allt regnande, 
men orsakade inga större problem för vare sig humör eller prestation hos våra hästar/ponnyer/visare/ryttare 
som tävlade på den. Väl kämpat och vi uppskattar er tålighet och ert glada humör!  
  
Först ut i ridhuset där utställningsklasserna för welshsektionerna gick av stapeln, var Welshponny av 
cobtyp sek C. 7 st var anmälda och 3 st strukna. Sektionen gjordes således upp i en och samma klass, ston 
födda 2013 – 2006 som ej fölar 2017. 2 guld och 2 silver plaketter delades ut. Som BIR samt Senior 
Champion sek C utsågs Ias Eleri (-08 e: Henfynyw Tywysog u: Hagaby Estelle äg: Ewa Andersson, 
Ängelholm) leasad av Maria Carlsson, Hagaby Stuteri, By Kyrkby och visad av Ninna Malm.   
Reserv BIR och Reserv Senior Champion Sek C blev Windmill Tremola (-06 e: Parvadean Geraint u: 
Windmill Teleri äg: Ulrika Stamm, Horndal) visad av lillmatte Emma Bengtsson. Hela startfältet var ston 
som rids eller har ridits. 2 st var även anmälda till ridklasser och Young Handler. 3 av 4 tävlar hoppning 
och av dessa knäcker en även extra på ridskolan Storbyns Ryttare.  
  
Innan lunch bedömdes även alla Welsh Cob sek D i ridhuset. 19 cobbar var anmälda och av dessa var 2 
strukna. Första klassen valacker födda 2013 eller tidigare hade 5 deltagare, där även 4 st var anmälda till 
ridklasser. 2 guld delades ut och resterande gick hem med var sin silvermedalj. Segrare i klassen 
blev Neebro Pearly´s Prince (-05 e: Ruska Mister Pearly King u: Macula Hibiscus äg: Marie Larsson, 
Sundborn) före Llangattock Jasper (-07 e: Menai Spackling Magic u: Llangattock Bossy Boots äg: Anna 
Bergkvist, Horndal) som också fick guldplakett.  
  

Thigers Romeo med visaren Alva Mattsson 

Larma Hamlet (-96, New Forest) visad av ägaren Ammi Erkku 

utom tävlan, då domare Martin Larsson, som delar ut priset, 

är uppfödare till ponnyn. 



Sida 11 Welshponny-Nytt 

Nästföljande klass ston födda 2013-2006 som ej fölar 2017 hade 2 deltagare. Ett guld och ett silver blev 
resultatet. Båda deltagarna var även anmälda till ridklasserna och tävlar till ”vardags” framförallt hoppning 
på lokal/regional nivå.   
Först av de två sattes Penlangrug Royal Duchess (-11 e: Thorneyside the Guvnor u: Penlangrug Princess 
Diana äg: Cecilia Hägg, Borlänge) med guld. Duchess blev senare även Reserv Senior Champion i 
sektion D visad av lillmatte Wilma Hägg, som även är hennes ryttare. 
  
Klassen för 3 åriga ston hade 2 deltagare. Som etta sattes Menai Super Dynamite (e: Menai Super Star u: 
Menai Miss Dynamite äg: Carola Åhs, Uppsala) visad av Jennie Jurestam. Hon fick en guldmedalj och blev 
även senare Reserv Junior Champion sek D. Klassen hade även en deltagare för kvalitetsboken vilket 
var Humlegårdens Häxa (e. Danaway Mathias u: Gwynfaes Golwg Hafddydd äg: Jessica Hedvall) som 
klarade kraven för införande visad av Evelina Juujärvi.  
  
Klassen ston födda 2005 eller tidigare hade en deltagare. Rhiwlas Llinos LLynnoedd (-01 e: Tireinon 
Roger u: Fronarth Diana äg: Susann Thille, Fagersta). Hon visades för kvalitetsboken och passerade 
galant in med sin guldplakett.   
  
Vidare visades ston födda 2013-2006 med föl vid sidan samt föl födda 2017 vilka var avkommorna från 
stona i klassen innan. Klasserna hade 2 deltagare vardera. I första klassen delades ett guld och ett brons ut 
och i fölklassen ett guld och ett silver. Som etta i fölstoklassen, samt även senare BIR och Senior 
Champion sek D sattes Brynithon Golden Jewel (-11 e: Thorneyside the Jackpot u: Brynithon the 
Guvness äg: Jessica Hedvall, Horndal) visad av Ninna Malm. Etta i fölklassen blev stofölet till 
fölstoklassens vinnare Hej Goleuddydd (e: Colnevalley Rasgall). 
  
Sist ut i sektionen hade man möjlighet att se Kvalitetsbokförda hingsten Keja Savhooch KWD 70 (-07 e: 
Salloway Hooch u: Pennal Savannah äg: Maria och Eleonore Holm, Säter) som för dagen blev tilldelad en 
silverplakett.   
  
Efter lunch var det dags för sek A.  

10 st welsh mountain uppdelade i 6 klasser deltog. Den äldsta var född 1997 och yngsta 2017.  5 guld- och 5 
st silvermedaljer delades ut. Halva startfältet var även anmälda till ridklasser och Young Handler förutom att 
de visades exteriört. Kan tänka mig att många welshmountainägande familjer somnade ovaggat senare på 
kvällen. 
 
Guld och champion titlar delades ut enligt följande: 
Lågans Valencia P (sto -15 e: Forlan Honey Supreme u: Micks Vilda P äg: Angelica Almén, Rånäs)  
Reserv Junior Champion 
Salstas Marlon Brando (valack -07 e: Heniarth Yarra Glen u: Salstas Mama Mia äg: Asgårds Stuteri, 
Krylbo visad av Oscar Bergkvist Johansson) Reserv Senior Champion. 
Micks Vilda P (sto -11 e: Criccieth Aron u: Swingbride Wild Poppy äg: Angelica Almén, Rånäs) Senior 
Champion och BIR 
Brierdene Nadine (sto -97 e: Fuchsia Quince u: Brierdene Nersys äg: Annika Johansson, Knivsta) 
Ekebys Don Diego (hingst -17 e: Stendyssens Diablo u: Brynseion Julinka äg: Karolina Stjernberg, 
Alunda) Junior Champion och reserv BIR. 

Melhroy´s Black Shadow med uppfödare/ägare Eleonore Holm Humlegårdens Häxa visad av Evelina Juujärvi 
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Sektion B - welshponny hade totalt 6 deltagare, där vår trogne utställningsdeltagare och uppfödare Kent 
Eriksson, Sunnansjö var ägare till hälften av deltagarna i sektionen. Ett guld, ett brons och fyra 
silverplaketter blev resultatet i sektionen. 2 ston visades även för kvalitetsboken. En av dessa passerade 
in - Åbrodahls Chloe Aragazz (-10 e: Möllegaards Orion Surprice u: Pyret III äg: Kent Eriksson, 
Sunnansjö).   
Som enda guldmedaljör i sektionen blev då valacken Achilles (-06 e: Bostorp Te´Behag u: Cassie äg: Sussi 
Holmberg, By Kyrkby) BIR och enda representant av sek B i BIS finalen. 
  
Welsh Partbred hade en deltagare där nu 4-åriga stoet Final Light även i år blev guldbelönad och BIR. 
Hon är e: Minotaurus u: Melanie (e: Fredriksbergs Dizney u: Tingeling III RW872) och ägs av Elsa Ekman, 
Avesta.  
  
Fölchampionatet:  
Av utställningens totalt 3 st welshföl, där 2 st var guldbelönade, utsågs sek D-fölet Hej Goleuddydd till  
Fölchampion och sek A-fölet Ekebys Don Diego till Reserv Fölchampion.  
  
Valackchampionatet:   
Av totalt 8 valacker, där 4 st var guldbelönade, utsågs sek B-valacken Achilles till Valack Champion och 
sek D-valacken Neebro Pearly´s Prince till Reserv Valack Champion.  
  
Efter samtliga championat och innan BIS-finalen, hölls 2 st Young Handler-klasser med totalt 13 st tjejer i  
ålder från 6 till 12 år inne i ridhuset.  
  
Young Handler Champion blev Emma Bengtsson, som visade sek C-stoet Windmill Tremola och 
som reserv utsågs Nellie Thilas, som visade den numera kastrerade Pant 595 (gotlandsruss).  
  
Flera ungdomar visade även ponnyer i utställningsklasserna! Här är Young Handler-deltagare, samt några 
av de övriga unga duktiga visarna jag kommer ihåg: 
Alice Thilas, Mathilda Almén, Nellie Thilas, Nellie Ek, Hanna Johansson, Moa Bengtsson, Elsa Stjernberg, 

Hedda Claesson, Linnea Tysklind, Isabell Brandts, Emma Reedijk, Emma Bengtsson, Klara, Wilma Hägg, 

Emil Nordin, Oscar Bergkvist Johansson, Edvin Bergkvist Johansson samt två duktiga ungdomar som 

visade New Forest som jag tyvärr missade namnen på..     

Penlangrug Royal Duchess visad av Wilma Hägg Windmill Tremola och Emma Bengtsson 
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PÅ UTEBANAN 
  
Parallellt med utställningen i ridhuset hölls utställningen för New Forest och ridklasserna Mountain and 
Moorland på utebanan.   
  
Dagen började där med att 9 st New Forest-ponnyer bedömdes exteriört. Ett samarbete med Svenska New 
Forestföreningen. Det utsågs en BIR och en reserv BIR.   
  
26 ekipage var anmälda till ridklasserna. En sjuk häst hade strukit sig, annars startade alla. Samtliga 
ponnyer/hästar som reds visades även vid hand. Endera exteriört eller vid Young Handler och vissa 
även både och! Lite svårt att få till dags schemat på grund av detta, men vi var klara vid 16-snåret, så tycker 
ändå vi lyckades ganska bra speciellt med tanke på att Young Handler flyttades in till ridhuset på grund av 
regn, kyla och en väldigt blöt ridbana.   
  
I Lead Rein deltog 6 ekipage. Först i rangeringen sattes Thilde Reedijk 4 år på Rhesfair Jewel (sek A sto   
-05 e: Llannor John Thomas u: Llannor Jewel Un) med mamma Johanna Forsström i ledtygeln.  
  
First Ridden Ston och valacker under 128 cm hade 7 deltagare. Som vinnare i klassen utsågs Hanna 
Johansson, Knivsta med Brierdene Nadine (sek A sto -97 e: Fuchsia Quince u: Brierdene Nerys) 
  
First Riden Ston och valacker över 128 cm hade 2 stycken deltagare. Bäst gick det här för Emma 
Bengtsson på Windmill Tremola (sek C sto e: Parvadean Geraint u: Windmill Teleri).  
  
Novice Ston och valacker 128 - 138 cm hade 2 deltagare. Vinnande ekipage blev där Hallebäcks 
Sonata ( sek C sto -10 e: Pentyparc Shonnyn Du u: Rytterbjergets Nugga) med sin ryttare Isabell Brandts.  
  
Novice Ston och valacker över 138 cm hade 7 deltagare. Bäst gick det för Jessica Hammar, Sundborn som 
vann klassen med Neebro Pearly´s Prince (sek D valack -05 e: Ruska Mister Pearly Prince u: Macula 
Hibiscus). 
  
Open Ston och valacker hade en deltagare i Wilma Hägg på Penlangrug Royal Duchess (sek D sto -11 e: 
Thorneyside the Guvnor u: Penlangrug Princess Diana) som gick vidare till Ridden-finalen.  
  
Ridchampionaten delades detta år ut enligt följande: 
(Novice, Open) 
Ridden Champion - Jessica Hammar och Neebro Pearly´s Prince 
Ridden Champion reserv - Wilma Hägg och Penlangrug Royal Duchess 
  
(Lead Rein, First Ridden) 
Mini Ridden Champion - Hanna Johansson och Brierdene Nadine 
Reserv Mini Ridden Champion - Thilde Reedijk och Rhesfair Jewel 
  
BIS finalen fick avsluta dagen. Ylva fick sällskap av Martin i ringen och här fick man verkligen känna att 
BIS är en ny tävling!  
Som BIS sattes nämligen sek D fölet Hej Goleuddydd, som tidigare blivit reserv Junior Champion i 
sektionen, samt Fölchampion.  
Reserv BIS blev sek D-stoet Penlangrug Royal Duchess, som tidigare under dagen blivit reserv BIR sek D, 
samt reserv Ridden Champion. Spännande!  
  
Som avslut vill vi tacka våra fantastiska sponsorer för otroligt fina hederspriser och lika fantastiska 
funktionärer som ställt upp med sin tid ideellt fast majoriteten inte är welshfantaster eller engagerade i rasen.   
  
Att fortsätta anordna utställning med young handler och ridklasser känns viktigt. Viktigt att försöka skapa ett 
intresse för ponnyavel och härstamningar. Att uppmärksamma att utställning och ridklassser fungerar som en 
del i kedjan för att vi fortsatt ska kunna avla fram rastypiska, trevliga, snygga, ridbara, friska, hållbara 
allroundwelshar, som vi alla kan njuta av.    
  

GOTT NYTT 2018 önskar Maria Carlsson, Sussi Holmgerg och Jessica Hedvall. 
Utställning med ridklasser planeras 2018-10-20 vid Avesta RK.  

Varmt Välkomna som utställare, publik, sponsor eller funktionär! 
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Bildkollage från By Kyrkby 

 

Elisases Sir Sigvard/Hedda Carlsson Micks Vilda P med Matilda och Angelica Almén Llangattock Jasper med ägare Anna Bergkvist 

Åbrodahls Chloe Aragazz som ägs av Kent Eriksson 

Achilles blir bedömd av Ylva Lindh, visad av uppfödaren/

ägaren Sussi Holmberg 

Neebro Pearly´s Prince. Ryttare Jessica Hammar Novice 138 cm eller högre 

Brynithon Golden Jewel med visare Ninna Malm 

Pouncehill Joy 

Keja Savhooch med ägaren Eleonore Holm 
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Foton tagna av Jessica Hedvall 

Hej Goleudydd med Jessica Hedvall Cadfach RhuosynTywysoges och ägaren Alva Mattsson 

Ias Eleri visad av Ninna Malm Faggdu Siboney med Tove 3 år och LiselotteThilas 

Salstas Miss Splendid, Tilde och Anna Thilas Menai Super Dynamite pratar med Ylva Lindh 

Rhesfair Jewel med Emma och Thilde Reedijk 

En glad New Forestägare 

En glad New Forest och ägare Brierdine Nadine  och Hanna Johansson Leona Isadora med Julia och Elin Tyskhagen 
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Lynard Matilda Enmarkens Matheo och Gitte Fataasen Brynbella Seren y Gogledd med 

ryttare Moa Jakobsson 

Molstabergs Ginger Salstas Marlon Brando 

Aur Ddraig Ekebys Don Diego 
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Från WPCS:s hemsida 

 

Welshponnyn Trooper Emrys Forlan Jones har gått med i the Queen´s Dragoon Guards som den första 

ponnyn någonsin att vara deras officiella maskot. Ponnyn är donerades 2016 av Mrs Elizabeth French från 

Forlan Stud, sektionen A-valacken hette från början Forlan Honey Kisskadee, men efter han gått med i den 

brittiska armén har han fått det nya namnet Trooper Emrys Forlan Jones. Tisdagen den 7 juni gjorde 

Trooper Jones sitt första offentliga framträdande utanför slottet Cardiff. 

Mrs Elizabeth French, den nuvarande ordföranden för WPCS säger att det var en speciell dag med ett 

mycket speciellt ponnymöte med gäster och medlemmar av dragonen. Det var en utmärkt plats för Trooper 

Jones att göra sitt första officiella framträdande.  

 

Trooper Jones härstamning går tillbaka till Mrs Franchs första sto Fayre Waterfall x Revel Liberty X Fayre 

Dewdrop, som också producerade det framgångsrika stoet Forlan Welsh Honey. Ponnyer med denna 

härstamningen har köpts av uppfödare från 14 olika länder. Trooper Jones kommer från en lång rad 

ponnyer, som är representativa för den walesiska bergponnyn som erkänns som den vackraste ponnyn i 

världen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trooper Jones, utanför slottet Cardiff,  tillsammans med Mrs Elizabeth French  

och hovslagaren Major Miles Davies  
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   SWFs registrator 

   Maria Carlsson 

   Djup 13 

   774 99 By Kyrkby 

   Tfn 0702-873838 (vardagar kl. 10 – 12) 

   registrator@swf.nu 

Anvisningar och priser gällande registrering och pass fr.o.m. 2016-01- 01 

Vi råder alla att skicka in passet/passen med rekommenderad post då passet är en värdehandling 

Skriv alltid avsändare på kuvertet 

Passet skickar åter mot postförskott, betala inte i förväg. 

Kom ihåg 

Att inskickade ofullständiga ansökningar tar längre tid att behandla och kan medföra att en extra avgift tas 

ut eller att de skickas tillbaka till avsändaren. 

Tilläggsregistrering av importerad ponny ska göras om syftet är att ponnys ska vara i landet mer eller lika 

med 90 dagar. 

Ponnyer/hästar som kommit till Sverige under 2015 eller tidigare ska ansöka om tilläggsregistrering senast 

2016-01- 31. 

Ponnyer/hästar som kommit hit efter 2016-01- 01 har 30 dagar på sig att ansöka om tilläggsregistrering. 

Svenskregistrerad och tilläggsregistrerad är samma sak. Kontrollera era pass innan ni skickar in dem, finns 

en stämpel från SWF samt ett nummer som börjar på 35-, 36-, 37-, 42- och 87- så är ponnyn/cobben redan 

registrerad i Sverige och inget mer behöver göras. 

Från och med 2016-01- 01 skall förstföderskor - maiden mares - DNA-typas senast i samband med första 

fölets registrering. 

7.5 Artificiell insemination eller embryotransfer. 

En ansökan om registrering av avkomma producerad genom artificiell insemination eller embryotransfer 

kommer att accepteras efter följande uppfyllda krav: 

Hingsten måste vara registrerad, licensierad i för rasen godkänd avelsorganisation och DNAtypad. 

Avkomma skall DNAtypas mot far och mor (se Plan & Riktlinjer 7.5) 

För registrering mm i SWF behövs följande; 

Svenskfött föl registrerat födelseåret/senast sex månader efter födelsedatum - beroende på vilket som 

infaller senast. 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Betäckningsrapport i original 

Signalementsbeskrivning i original 

Chipmärkningsrapport 

Streckkodsremsa/remsor 

Kuvert med tagel för arkivering 

Kopia av moderns härstamning vid registrering av welsh partbred (om denna inte redan finns i SWF:s 

databas) 

Kopia av faderns härstamning (om denne inte redan finns i SWFs databas) vid registrering av 

moderlivsimport welsh partbred 

Kopia på fodervärdsavtal om fölet registreras av annan än stoägaren 

Kopia på köpehandling om fölet registreras av annan än uppfödaren 

Tänk på att den som är registrerad ägare av stoet också räknas som uppfödare om ej annat anges som ex 

fodervärdsavtal 

Svenskfödd registreringberättigad ponny/cob registrerad senare än födelseåret 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan 

Betäckningsrapport i original 

Signalementsbeskrivning i original 

     Chipmärkningsrapport   

Registratorn informerar 
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Streckkodsremsa/remsor 

DNA test gjord mot modern och fadern 

Kopia av moderns härstamning vid registrering av Welsh Partbred (om denna inte redan finns i SWF:s 

databas) 

Kopia av faderns härstamning (om denne inte redan finns i SWFs databas) vid registrering av 

moderlivsimport welsh partbred 

Kopia på fodervärdsavtal om fölet registreras av annan än stoägaren 

Kopia på köpehandling om fölet registreras av annan än uppfödaren 

Tänk på att den som är registrerad ägare av stoet också räknas som uppfödare om ej annat anges som ex 

fodervärdsavtal 

Ponny/cob registrerad senare än födelseåret tas automatiskt ur livsmedelskedjan 

Svenskfödd registreringberättigad ponny/cob registrerad senare än födelseåret – X-registret * 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Betäckningsrapport i original 

Signalementsbeskrivning i original 

Chipmärkningsrapport 

Streckkodsremsa/remsor 

Kopia av moderns härstamning vid registrering av Welsh Partbred (om denna inte redan finns i SWF:s 

databas) 

Kopia av faderns härstamning (om denne inte redan finns i SWF:s databas) vid registrering av 

moderlivsimport Welsh Partbred 

Kopia på fodervärdsavtal om fölet registreras av annan än stoägaren 

Kopia på köpehandling om fölet registreras av annan än uppfödaren 

Tänk på att den som är registrerad ägare av stoet också räknas som uppfödare om ej annat anges som ex 

fodervärdsavtal 

Ponny/cob registrerad senare än födelseåret tas automatiskt ur livsmedelskedjan 

*) Ponnyer och cobbar som registrerats i X-registret kan inte visas på officiell utställning eller få en 

avkomma som kan registreras i vårt huvudregister för rasrena welshar. De kan dock användas i wpb aveln 

och de får också delta på tävlingar arrangerade av klubbar och/eller föreningar anslutna till Svenska 

Ridsportförbundet 

Tilläggsregistrering av importerad ponny/cob med godkänt pass i annan förening 

Ponnyns identitet ska styrkas av godkänd id-kontrollant 

Signalementsbeskrivningen måste vara ifylld i passet. 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Passet i original 

Kopia på köpehandling som styrker äganderätt till ponny/cob 

För ponny/cob importerad från UK, ska passet vara stämplat EXPORTED i ägarrutan av WPCS för att 

kunna registreras i huvudregistret i Sverige. Om inte, ska passet skickas tillbaka till WPCS för att stämplas 

alternativt så kan ägaren välja att registrera ponnyn/cobben i X-registret 

Ponnyer och cobbar som registrerats i X-registret kan inte visas på officiell utställning eller få en avkomma 

som kan registreras i vårt huvudregister för rasrena welshar. De kan dock användas i wpb aveln och de får 

också delta på tävlingar arrangerade av klubbar och/eller föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet 

Registrering av svenskfödd ponny/häst med minst 12,5 % welshinslag med godkänt pass i annan 

förening 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Passet i original 

Kopia av köpehandling om nuvarande ägare inte är inskriven i passet 

Pass till äldre ponny/cob med äldre registreringsbevis 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Registreringsbevis i original 

     Signalementsbeskrivning i original      
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Signalementsbeskrivning i original      

Streckkodsremsa/remsor 

Kuvert med tagel för arkivering 

Kopia på köpehandling som styrker äganderätt till ponny/cob 

Registrering av ponny med pass som ej är EU godkänt 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Pass/registreringsbevis i original 

Signalementsbeskrivning i original 

Chipmärkningsrapport 

Streckkodsremsa/remsor 

Kuvert med tagel för arkivering 

Kopia på köpehandling som styrker äganderätt till ponny/cob 

Utbyte av skadat pass eller felaktigt pass t.ex. ändring av färg och/eller tecken 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Passet i original 

Kopia av köpehandling om nuvarande ägare inte är inskriven i passet 

Ny signalementsbeskrivning om det gamla passet är tillverkat före 2011 

Ägarbyte 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Pass i original (ett krav från vår moderförening WPCS vilket vi måste följa) 

Köpare och säljare fyller i uppgifterna i passets ägarbytessidor 

Kopia på köpehandling som styrker äganderätt till ponny/cob 

Chipmärkning 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Chipmärkningsrapport 

De streckkodsremsor som blivit över 

Kontrollera att en streckkodsremsa blivit inklistrad i ditt pass 

Export 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Pass i original 

Uppgifter om ny ägare och exportland 

Kastration 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Veterinären fyller i passet 

Hästen avliden 

Hästens pass skickas till registrator. Om man efter makuleringen vill ha passet åter ska detta anges och 

skicka med ett frankerat kuvert. I annat fall kommer passet att destrueras. 

Blanketten ”Registreringsansökan” används. 

Har ditt pass förkommit? 

Ansökan om nytt pass ska göras skriftligen av ägaren till ponnyn eller den person som ansvarar för ponnyn. 

Vi behöver då: 

Ifylld blankett ”Registreringsansökan” 

Vidimerad kopia av köpekontrakt eller liknande handling som styrker vem som äger ponnyn/cobben 

Identitetskontroll av ponnyn, ny signalementsbeskrivning och avläsning av chip eller ny 

signalementsbeskrivning och chipmärkning. 

Vid oklara fall kan DNA test mot mor och far behöva göras 

Sedan händer följande: 

Vi annonserar på SWFs hemsida under rubriken ”Dödande av originalhandling” 

Eventuella protester mot detta ska vara SWF tillhanda inom 30 dagar 

    Har inga protester inkommit inom föreskriven tid utfärdar SWF ett ”duplikatpass” 
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OBS! Ponny/cob med duplikatpass kan ej användas i livsmedelsindustrin 

*) Förklaring av X-registret eller ”9000-serien” 

I detta register hamnar ponnyer och cobbar som har en: 

i Sverige icke licensierad eller icke avelsgodkänd eller okänd fader 

OBS! detta gäller även om ponnyn/cobben först registrerats hos WPCS 

en ponny, cob eller wpb som registreras senare än födelseåret och där man ej vill DNA-testa den mot 

föräldrarna 

Ponny/cob importerad från UK som saknar EXPORT-stämpel i passet 

Ponnyer och cobbar som registrerats i X-registret kan inte visas på officiell utställning eller få en avkomma 

som kan registreras i vårt huvudregister för rasrena welshar. De kan dock delta på tävlingar arrangerade av 

klubbar och/eller föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet. 

 

Jebeth Hitchhikers Guide KWD 71 
Welsh Cob född 2005, isabell, bls, 4 vtff Mankhöjd 146 cm skena 20 cm Kvalitetsbokförd med 99789=42 p 
löshoppning 7-8 ridprov 7,8 införd i kvalitetsboken med GI 
e: Kirklees Teddy u: Jebeth Princess Leah ue: Trevallion Flash Jack 
Har blivit BIS på utställning, vunnit Ridklass welsh cob stallion open på internationella showen Danmark 
och placeringar upp till LA dressyr. 
Mer info finns på hemsidan www.humlegarden.info eller kontakta Ann Wadström 070-823 74 49  
 

Fotografer: uppställningsbild - Pernilla Hägg  ridbild - Lotta Sandberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du också ha din kvalitetsbokförda hingst presenterad här, så maila det till redaktor@swf.nu 

 

Valberedningen söker dig som skulle vilja sitta med i SWF:s styrelse.  

Vi behöver intresserade medlemmar som vill ta en plats i styrelsen vid årsmötet i maj.  

Vill du vara med och utföra ett intressant ideellt arbete så är du välkommen att höra av dig till 

valberedningens sammankallande, Inger Becker, tel 070-209 61 57 

eller beckeringer@gmail.com. 

 
Vill du vara med och hjälpa till i föreningen? 
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Dressyrranking 2017 

Många fina ponnyer med welshanknytning finns på SvRF:s ranking 2017. För att se hela listan, 

tdb.ridsport.se 

Dressyr kategori B 

1. Parcybedw The Distroyer 2006, fux, val, Welsh Cob-typ, e. Parvadean Double-U-Jay 60551, u. 89756 

Parcybedw Fiona, e. Menai Furious 25366  Uppfödare: J.E Jones Ägare: Lotte Anderberg Ryttare: Ida 

Anderberg, Särö Ryttarsällskap, 257 p 32 starter 

2. Ollies Felix 1999, fux, val, Welsh Cob-typ, e. Rookery Full Flight, u. Stambrook Frivolity, e. Glansevin 

Gadabout Uppfödare: Stuteri Ollie Ägare: Cecilia, Emilia, Olivia Bergåkra Ryttare: Emilia Berglund-

Bergåkra, Naturlära Hästsällskap  248 p 34 starter 

3. Smörblommans Stormboy 2010, fux, val, Welsh Mountain, e. Rosinas Last Storm, u. Friarly Siriol, e. 

Menai Silver Gold Uppfödare: Kerstin Börjlind Ägare: Anna Felé Ryttare: Ida Rönneholm, Hallands 

Equestrians Ridsportförening 165 p 18 starter  

5. Ängaby Victor 2007, brun, val, Welsh Cob-typ, e. Cadfach Dennis the Menace, u. Neuaddparc Valerie, 

e. Merioneth Storm Uppfödare: Sara Svensson Ägare: Kristina Martinsson Ryttare: Cesilia Lundberg 

Ryttarkamraterna Kumla, 140 p 17 starter 

6. Jasper Van Westpoort 2004, ffux, val, Welsh, e. Vita Nova´s Hanassie, u. Nieuw Willink´s Anouk, e. 

Coelenhage´s Silverboy , Uppfödare: B. Meier Holland Ägare: Anna Stenberg Ryttare: Engla Stenberg 

Säterbygdens Ridklubb, 125 p 22 starter 

7. Brodals Mistral 1997, skimmel, val, Welsh Cob, e. Wildzangs Gloriant, u. Mitzie, e. Mirth Master  

Uppfödare: LiseLotte Månsson Ägare: Laxgårdens ridcenter, Ryttare: Stina Lärnefjord, Föreningen 

Trollhättans Sportryttare 115 p 27 starter 

8. Chopins Tornado 79528 2008, svart, val, Welsh Cob-typ, e. Chopins Spirit 68992, u. 135641 Glanteifi 

Rhuddem, e. Ganteifi Boneddwr 25399 Uppfödare: M Christiansen Ägare: Rose-Marie Gustavsson Ryttare: 

Katrin Skoog, Filipstads Ridklubb 104 p 35 starter  

9. Stenbroåsens Carlos 2002, skimmel, val, Welsh, B e. Wildzangs Gloriant, u. Stenbroåsens Cessie, e. 

Wärnanäs Peng, Uppfödare: Stenbroåsens Welshstuteri Ägare: Agnes Frejd Ryttare: Agnes Frejd, Täby 

Ryttarsällskap 93 p 13 starter 

10. Sir Owein 2007, skimmel, val, Welsh, e. Bostorps Bravad, u. Meiarth Myfanwy, e. Friars Sion WSB 

29205 Uppfödare: Bitte Lundin Ägare: Ebba Bånge Ryttare: Ebba Bånge, Gripens Ryttarförening, 70 p 26 

starter 

Kategori C 
6. Monty 2004, brun, hingst, Svensk Ridponny, e. Vermont, u. Simsalabim, e. Carneval II  Uppfödare: Ann
-Charlotte Larsson Ägare: Marianne Lundin Ryttare: Tindra Holmertz, Föreningen Mantorpsryttarna 324 p 
26 starter 
7. Adrenalin 2002, mörkbrun, sto, Svensk Ridponny e. Vermont, u. Fiolin Fay, e. Coed Coch Targed  
Uppfödare: Carina & Frida Heinemann Ägare: Lovisa Adamsson Ryttare: Lovisa Adamsson, Roslagens  
Rid- och Körklubb 304 p 21 starter  
8. Crugybar Flying Childers 2006, svart, val, Welsh e. Glenmeade Flying Childers, u. Glenmeade 
Virginia, e. Ceibach Bonheddwr Uppfödare: C.L & J.F Williams Ägare: Linn Delwér Ryttare: Linn Delwér, 
Bollebygds Ridklubb 295 p 34 starter 
9. Menai Christopher 2009, isabell, hingst, Welsh Cob e. Menai Cadernid, u. Menai Lady Chantress, e. 
Menai Furious Uppfödare: Peter Jones, Menai Stud Ägare: Gunilla Olesjö Andersson Ryttare: Julia 
Lindblad, Stora Wäsby Fältrittklubb 256 p 26 starter 
10. Fredriksdals Tulpan 2004, isabell, val, Svensk Ridponny e. Henfynyw Tywysog RWC3(C), u. Mi 
Libra ox FA 491/94, e. Koliber ox Fa224/81 Uppfödare: Kerstin Erlandsson Ägare: Annelie Hoff Ryttare: 
Nellie Hoff, Torns Ryttarförening 234 p 35 starter  

Kategori D 
4. Claudius 2009, brun, val, Deutsches Reitpony e. Constantin DE302 020064980(B), u. Carmelle RP 
1334, e. Casio (DE) RP 141 Uppfödare: Tord & Ruth Börjesson Ägare: Anders Skoglund Ryttare: Kelly  
   Nilsson, Vetlandaortens Ryttarförening, 379 p 35 starter 
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Hoppranking 2017 

Kategori B 
3. Sting´s Yaris 2006, skimmel, val, Welsh e. Kulltorps Yrrol, u. Pretty Woman, e. Bona-Fide  Uppfödare: 
Stuteri Sting Ägare: Wilma Fransson Ryttare: Linn Arvidsson, Helsingborgs Fältrittklubb 513 p 65 starter 

Kategori C 

9. Ambra 2003, skimmel, sto, Svensk Ridponny e. Bostorp Bravad, u. Aminella ox, e. Amal ox  Uppfödare: 

Almendarez Calderon Marcio Ägare: Malin Wikström Ryttare: Meja Wikström, Vännäs Ryttarförening 331 

p 37 starter 

Fälttävlansranking 2017 

Kategori D 
3. Kurant 2004, mörkfux, val, Svensk Ridponny e. Russian Ivory xx, u. Änglavaktens Kakao, e. Chester  
Uppfödare: Esse Blom Ägare: Karin Collin Ryttare: Elina Braaf, Roslagens Rid– och Körklubb 9 p 5 starter 

Körranking 2017 

Kategori B 
8. Elton II 2010, fux, val, Welsh Mountain e. Ekbäckens Jack Frost, u. Etiara af Sten, e. Penboeth Hip Hop 
Uppfödare: Ann Johansson Tommy Larsson Ägare: Jesper Carlberg Kusk: Johanna Carlberg, Markaryds 
Ryttarförening, 170 p 
8. Kejser Englykke 2006, brun, val, Welsh e. Blackhill Domino, u. Friars Spring Song, e. Friars Superted  
Uppfödare: Lene Brevadt Ägare: Johanna Carlberg Kusk: Johanna Carlberg Markaryds Ryttarförening 170 p 
8. Wanton´s Harold 2004, brun, val, Welsh Mountain e. Ysselvliedt´s Sven, u. Maesgwyn Hi Fi, e. Revel 
Humming Top Uppfödare: A.W. Wijbenga Ägare: Jesper Carlberg Kusk: Johanna Carlberg, Markaryds 
Ryttarförening, 170 p 
8. Weston Charming 2009, mörkfux, val, Welsh Mountain e. Hillam Little Drummer Boy 68431, u. 
132075 Weston Lucky Charm, e. Cwmhendy Buster 50728 Uppfödare: Mrs J.C. Jones, Powys Ägare: Jesper 
Carlberg Kusk: Johanna Carlberg, Markaryds Ryttarförening, 170 p 

Kategori C 
1. Plassens Lucky Luke 2001, mörkbrun, val, Welsh Cob e. Lanners Prince Charming, u. Springfieldpark 
Unique, e. Horeb Euros Uppfödare: Nina Sandberg Ägare: Rebecca Kristiansen Kusk: Linnea Kristiansen, 
Jönköpings Fältrittklubb, 380 p 
3. Sibelle 2007, fux, sto, korsningsponny e. Castor II RW 98, u. Senova Girl SE 34-89-9097, e. Lobsang 
RNF 41  Uppfödare: Lise-Lotte Gudmundsson Ägare: Boel Hellberg Kusk: Boel Hellberg, Dalby 
Ryttarförening, 40 p 
7. Aladin IV 1997, fux, val, Welsh Cob-typ e. Ekelunds Nalle, u. Noblesse II, e. Crut Uppfödare: Eva 
Karlsson, Romakloster Ägare: Eva Karlsson Kusk: Fanny Almgren, Eskilstunaortens Ryttarförening, 7 p 

Kategori D 
4. Artemis 2009, brunskimmel, val, Welsh partbred e. Kullstorps Arkitekt RW 109, u. Mashallah, e. 
Scherasmien Uppfödare: Annika Kristland Ägare: Emma Gustavsson, Kusk: Emma Gustavsson, Vinslövs 
Ryttarförening, 115 p 
 

 

Plassens Lucky Luke 

Arkivfoto 
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Utställning på Salsta Gård den 17 juni 2018 

Svenska Welshponny & Cobföreningen anordnar utställning på Salsta Gård i Södermanland den 17 juni 

2018. 

Utställningen omfattar utställningsklasser, engelska ridklasser och Young Handler-klasser. 

Proposition finns på föreningens hemsida swf.nu och kan laddas ner samt även anmälningsblankett. 

Anmälan skickas antingen med snigelpost eller digitalt till Inger Becker, Sävsjön Ekbäcken 1, 615 94 

Valdemarsvik e-mail beckeringer@gmail.com 

Anmälningstiden utgår den 28 maj med efteranmälan fram till 4 juni mot 100 kr extra i avgift. 

Förfrågningar till Inger Becker tel. 070-209 61 57, Gunilla Olesjö tel. 070-677 83 70, Elisabeth Rudbeck 

tel.070-674 88 49. 

Domare utställningsklasser: Peter de Raade, Zonneviede Stud, Wales. Peter de Raade finns på den brittisk 

domarlistan och är godkänd domare för A, B och D, men dömer även C och WPB. Peter är av holländskt 

ursprung och bor sedan många år i Wales och föder upp i huvudsak Sektion B. 

Domare ridklasser och Young Handler-klasser: Ingela Johansson, Joelsbo Stuteri. Ingela finns på den 

svenska listan över ridklassdomare. Hon föder upp Sektion B och Welsh Partbred. 

Uppstallning finns inte. 

Visningen sker på gräs. Vid dåligt väder i ridhus. 

Servering kommer att finnas. 

Priser mottages tacksamt. Om du kan och vill hjälpa till som funktionär är vi också tacksamma 

Dagen innan vår utställning arrangeras en utställning av Södermanlands Hästavelsförening på Salsta. Finns 

alltså möjlighet att ställa ut i två dagar. 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 

 

SVENSKA WELSHPONNY & COBFÖRENINGEN 
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Kallelse till Svenska Welshponny & Cobföreningens Årsmöte 

söndagen den 6 maj 2018 på Molstabergs Stuteri, Mölnbo. 

 

Svenska Welshponny & Cobföreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte på Molstabergs Stuteri, 

Mölnbo, den 6 maj 2018. 

 

Kl. 10.00 Samling på Molstaberg för morgonfika och visning av stuteriets ponnyer. 

Kl. 12.00 Lunch i lokal vid gårdsbutiken på Molstaberg. Pris 125 kr inkl. dryck, kaffe o kaka. 

Kl. 13.00 Årsmötesförhandlingar i lokal vid gårdsbutiken 

 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna 

Utdelning av utmärkelse till Årets Welshponnyuppfödare. 

Utdelning av Agria stipendium. 

Utdelning av Årets Brukswelsh. 

Avtackning 

 

Anmälan till Per Aschan senast 1 maj på tel. 070-286 30 08 

eller e.mail per@aschan.org 

 

Vägbeskrivning:  

GPS Molstabergs Säteri 35 

Söderifrån E4 avfart 137 väg 224 vid Gnestarondellen höger 

mot Södertälje kör 4 km sväng vänster vid Molstabergs-skylten 

kör 3 km, framme. 

Norrifrån E4 avfart 141 väg 57 mot Gnesta kör ca 15 km sväng 

höger vid Molstabergs-skylten kör 3 km, framme. 

Västerifrån E20 avfart 139 väg 223 Gnesta sväng vänster mot 

Södertälje följ väg 57 efter rondellen 4 km sväng vänster vid 

Molstabergs-skylten kör 3 km, framme. 

Har du några frågor kontakta Per Aschan. 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 
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Motion till Svenska Welshponny & Cobföreningens årsmöte 2018 

 

INFÖRANDE AV HINGSTAR I KVALITETSBOKEN 

Undertecknade motionärer föreslår följande: 

”Hingstvisningen i samma form som tidigare bör vara kvar då det är ett önskemål hos många medlemmar. 

Utförandet kan vara detsamma som tidigare. Förslagsvis sker visningen på våren. Gärna lite senare än vad 

som tidigare var tillfället. 

Nämnden som bör bytas helt eller delvis vart tredje år skall bestå av fyra ledamöter varav en eller två är 

domare från UK eller ev. från något annat land. Både svenska och utländska domare skall finnas på listan 

för domare godkända för att döma welsh. 

Nämnden skall utses av en grupp som inte är jävig. Gruppen kan bestå av personer från styrelsen och även 

personer utanför styrelsen. 

Kraven på visning på hingstvisning är desamma som tidigare, dvs erhållande av 40 p exteriört. Ev. kan 

lösgalopp tilläggas. 

Lägre poäng 38 p kan gälla för intagning i Kvalitetsboken om hingsten genomför särskilt bruksprov med 

minst 8/8 i hoppning och 8,0 i gångarter samt även om den har egna tävlingsmeriter. 

Andra vägar att komma in i Kvalitetsboken: 

Visning av hingst vid utställning med domare godkända av SWF eller med utländska domare godkända i 

det land de kommer ifrån. Hingsten bör vid minst fyra tillfällen under tre-fyra år för olika domare erhållit 

minst 40 p eller vid bedömning utan poäng guldmedalj. Hingsten måste vid första tillfället vara minst två år. 

Hingsten kan då införas i Kvalitetsboken. Hingsten måste om den är äldre än tre år ha licens. Kostnad för 

införande i Kvalitetsboken bör vara densamma som för hingst som visas på hingstvisningen. Resultat från 

samtliga visningstillfällen skall införas i Kvalitetsboken. Hingsten bör komma till hingstvisningen och få 

sin utmärkelse.  

Hingstar bör kunna kvalificera sig för Kvalitetsboken genom sina avkommor utan att uppnå 40 poäng. 

Meriterade utländska hingstar bör kunna gå direkt in i kvalitetsboken, om de kan visa prov på att de visats i 

andra länder med gott resultat och att de lämnat goda avkommor. Kostnad för att komma in i 

Kvalitetsboken bör vara densamma för dessa som för de som visas på hingstvisningen. De bör komma till 

hingstvisningen för att få sin utmärkelse.” 

 

Valdemarsvik och flera orter den 29 januari 2018 

 

Per Aschan (Molstaberg), Elisabeth Rudbeck (Salsta), Ylva Lindh (Simberg) Nicoline Braunerhjelm, Inger 

Becker (Ekbäcken), Agnetha Hjortsparre (Arhult), Ann von Arnold (Ängvaktarns), Maria Borvall 

(Ågården), Annelie Andersson (Särken), Susanne Lindh (Linners), Mia Andersson (Kallared), Camilla 

Johansson (Perenn), Gunilla Olesjö (Linsa), Jeanette Norström (Mälby), Maarit Toryola (Mälby), Sara och 

Michael Strömberg (Micks), Marie-Louise Almgren (Stäringe); Pia Anddersson (Tillish), Eva Svensson och 

Anette Svensson 

 

Styrelsens svar: 

Styrelsen ansåg på mötet 2018-03-11 att motionen inkom efter att styrelsen redan beslutat om nya 

reglementen för hingstar och ston. Därav lades motionen till handlingarna. 
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Motion till Svenska Welshponny & Cobföreningens årsmöte 2018 

 

Valberedningen 

”Undertecknad önskar se att valberedningen inför årsmöten presenterar sina förslag till styrelsemedlemmar 

på officiella sidor, så som SWF:s hemsida och facebooksida. 

Föreningens medlemmar måste kunna ta del utav detta inför ett kommande årsmöte och ta ställning hur 

man vill välja.” 

 

Lerum 31/1 2018 

Gunn Johansson 

 

Styrelsens svar: 

Vid styrelsemötet 2018-03-11 beslutade styrelsen att bifalla Gunn Johanssons motion med tillägget "Senast 

en (1) månad före årsmötet skall detta redovisas". Ordförande Gunn Johansson deltog inte vid 

beslutsfattandet.  

Jipe Good Gracious, Hagaby Nell Gwyn, Windmill Tremola och Tyntyla Cerys. Foto: Trondheim Kristiansen 
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Valberedningens förslag till årsmötet 2018 

Styrelse 

Ordinarie ledamöter: 

Ylva Lindh  Nyval 2 år 
Föreslås som ordförande 

Agneta Svensson  Omval 2 år 

Stephanie von Arnold  Omval 2 år 

Sara Isacsson  Nyval Fyllnadsval 1 år 

Ann Wadström  Vald tom 2018 

Aina Kjellstrand  Vald tom 2018 

Marie Nilsson  Vald tom 2018 

Suppleanter: 

Anette Svensson  Nyval 2 år 

Janni Wivel  Nyval fyllnadsval 1 år 

Carin Franzén  Nyval 2 år 

Birgitta Funk  Nyval 2 år 

 

Revisorer 

Ordinarie: 

Mats Olsson  1 år 

Marie Larson  1 år 

Suppleanter: 

Cecke Larsson  1 år 

Magnus Gustavsson  1 år 

 

 

Valberedningen i mars 2018 

Inger Becker (sammankallande), Cecilia Olsson, Jenny Nilsson, Annelie Andersson. 
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Presentation av föreslagna styrelseledamöter 

 

Ylva Lindh (53 år) 

”Första renrasiga welshponny var Örnäs Midnight Girl, ett sektion B-sto som köptes på den stora 

auktionen Örnäs Säteri hade 1976. Hon var dräktig och hade ett stoföl vid sidan – startskottet för 

uppfödning av welshponnyer! Har även haft ett fåtal welsh cob och avlar fram lite part bred på mina 

fullblods ston också. Medlem i SWF sedan slutet av 70-talet och har även suttit i styrelsen och varit 

sekreterare. Har en god erfarenhet av styrelsearbete, då jag under många år suttit som syrelseledamot och 

Vice Ordförande i ASVT (Avelsföreningen för Varmblodiga Travhästen), ledamot i ST (Svensk 

Travsport) Avelsråd samt styrelsesuppleant i Flyingestiftelsen bland annat. Jag har även gått 

StyrelseAkademiens utbildning och är diplomerad styrelseledamot. De föreningsuppdrag jag har just nu är 

i ASVT valberedning (3 år kvar), jag är också revisorssuppleant SWF. Familj är maken Ulrik och två 

vuxna söner Erik (utflugen) och Daniel (bor tillfälligt hemma). Vi bor vid foten av Kinnekulle där vi driver 

ekologiskt jordbruk, hästuppfödning (welshponny, travhästar, fullblod och halvblod) och 

köttdjursuppfödning. Vi har även ett import- och distributionsföretag där vi grossistsäljer hälso- och 

skönhetsprodukter till butiker över hela landet. Ylva Lindh” 

Sara Isacsson (43 år) 

Föder upp Welsh Cob och har stuteri Midsommargården. Är lärare och bor i Rimforsa i Östergötland. 

Carin Franzén (58 år) 

Har ett av Sveriges äldsta nu verksamma stuterier Bjärby på Öland. Carin har varit med i SWF:s styrelse 

tidigare. 

Birgitta Funk (64 år) 

Bor i Landsbro (Vetlanda) i Småland. Tidigare bosatt på Gotland. Har tillsammans med dottern Julia 

Sterbrant fött upp, russ, cob och welsh mountain. Studie och yrkesvägledare vid Linnéunivesitetet och blir 

pensionär till sommaren. 

Janni Wivel (32 år) 

Bor i Bjärnum i Skåne arbetar med ekonomi i familjeföretaget. Föder upp welsh mountain under 

stuterinamnet Björkedal. Verksam i Syd Welsh styrelse. 

Anette Svensson (31 år) 

Bor i Rimbo i Roslagen och har welsh mountainponnyer. Stort körintresse. Arbetar inom vården och som 

hästmassör. 
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Hällebo Meriadoc KWD 77 
Född 2011 145cm 
e. Nebo Red Dragon RWD 18 u. Beech-Hay Myth KWD 145 ue. Pentrefelin Taliesin WSB 33073 

Hällebo Meriadoc är en härlig Welsh Cob-hingst som tävlas i både dressyr och hoppning!  
Han är visad för kvalitetsboken med 41p (98888) och har gångartsdiplom från sitt treårstest. Han har även 
hopputmärkelse från kvalitetsbedömning!  
Meriadoc har deltagit i hoppfinalen som 5-åring, (8 och 7,8) och dressyrfinalen som 6-åring ( 67,2% och 
65%) i ungponny-championaten, med godkända resultat!  
Ägs av Johanna Gustafsson och kommer under 2018 finnas på station hos Stuteri Bron. 

Vill ni följa honom hittar ni honom på hans fb sida, sök på hans namn så kommer den upp. 

Fotografer: Ridbild - Johanna Gustafsson Hoppbild - Yvonne Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du också ha din kvalitetsbokförda hingst presenterad här, så maila det till redaktor@swf.nu 

Föreningskläder 

Ni har väl inte missat föreningskläderna? 

Pikétröja i både herrmodell och dammodell. Finns i både marinblå och vit. 

Microfleecejackan finns också i herr– och dammodell. Marinblå. 

Ridjacka, unisex. Marinblå. 

Alla plagg kan fås med namnbrodyr och SWF-logga. 

Beställ direkt på www.sjohagen.com/sv/klubbshoppar/svenska-welshponny-cobforeningen/ 
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B FÖRENINGSBREV 

Porto 

Betalt 

Avs:  

Svenska Welshponny & Cobföreningen 

c/o Frida Johansson 

Ågårdsgatan 3 

331 34 Värnamo 

Sida 32 Welshponny-Nytt 

Medlemskap 2018 
 
Medlemsavgiften betalas in på PG 30202-6. 

Fyll gärna i formuläret på hemsidan med angivna uppgifter, så vet vi att det avser medlemskap i SWF 
och att adressen blir rätt. 
Bifoga gärna ett meddelande om ni har någon uppgift ni vill förtydliga. 
 
OBS! SWF skickar ej ut någon faktura, utan det är Er inbetalning som gör medlemskapet gällande. 

Kostnader 2018: 
Medlemskap SWF: 300 kr 

Eventuellt tillägg: 
Medlemskap Syd Welsh: + 75 kr (total kostnad 375 kr) 
Familjemedlemskap Syd Welsh: + 125 kr (total kostnad 425 kr) 

För betalning från utlandsboende 
Bank: NORDEA 
IBAN: SE65 9500 0099 6034 0030 2026 
BIC: NDEASESS 

’ Tidningen ”Welshponny Nytt” utkommer fyra gånger per år 

’ ”Svensk Welshponny Årsbok” – sammanställd och skriven av Inger Becker –utkommer varje vår 

’ SWF anordnar tre till fem utställningar per säsong 

’ Hingstvisning för kvalitetsboken 

’ Avelskonferens en gång om året m.m. 

’ Hingstar i avel visas med i hingstlistan med fullständig information 

’ Möjlighet att annonsera Till Salu-hästar på hemsidan. Annonsen ligger kvar i tre månader. 

 

Ert medlemsnummer hittar ni på adressetiketten. 


