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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: 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: 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, 330 10  BREDARYD tel 0370-831 19 hingstar@swf.nu 

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

Till salusidan, internet: 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: Elina Elovsson, Klev Solhaga 224, 747 91 ALUNDA, tel 076-350 85 55, elina@swf.nu 

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: Susanne Lindh, Mästaregården 1 520 50 STENSTORP tel 0500-45 20 21 linnersstud@hotmail.com 

Rosetter: Ann Wadström, Barne-Åsaka Essetorp 703, 465 95 NOSSEBRO tel 070-823 74 49, kennel@humlegarden.info 

Plaketter: Gunn Johansson 

Priser: Varje utställningsansvarig köper själv in priser.  

Materielförvaltare/Produktförsäljning/Rosetter: Ann Wadström,  

Svelandansvarig:  Madeleine Hedlund 

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER ÄR DEN 1 maj 2017! 

Omslagsbilden: Ekbäckens Jarra med sin mamma Ekbäckens Jasmin i bakgrunden.  

Foto Inger Becker 

Tryckt hos Screenprint AB, Norrköping 
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Ordförandekrönikan 

 
När ni nu har tidningen i er hand, då kanske Hingstvisningen är framför oss eller kanske är den över. Hur 

som helst, det är 13 hingstar anmälda. En mindre än förra året. Vi ser mycket positivt på detta, att 

hingstägarna vill visa sina hingstar för Kvalitetsboken. Det bevisar att man är kvalitetsmedveten. Några 

kommer över strecket och några hamnar under, men så är det ju och kom ihåg, hingsten är den samme 

även om han inte fick full pott i poängraden. Man kan ju tänka har min hingst fått 37-39 poäng, så är det 

kanske något litet, som inte blev som det skulle. Många hingstägare är erfarna och har säkert sett vilken 

poäng som kommer att fattas och kan ta sitt egna beslut för hingstens framtid, men det finns ju också de 

som inte har den erfarenheten och då blir ju bedömningen en bra vägledning. Fick hingsten till exempel en 

6 någonstans, så är den ju inte speciellt attraktiv i aveln. Det kan ju också vara motsatsen att nämnden 

tycker hingsten har mycket mer kvaliteter än vad man själv tyckte. 

 

En vinter ligger snart bakom oss och dagarna blir ljusare och längre. Det blir lite mer tid att träna våra 

ponnyer för visning vid hand inför sommarens utställningar. Man läser ju mycket på FB om att folk inte 

vågar visa sina egna ponnyer för dom kan inte visa jämfört med de så kallade ”proffsvisarna”. Alla som 

kan gå och springa kan träna upp sig till att visa sin egna ponny/cob. Som domare måste jag säga att det är 

charmigt att se alla olika uppvisare och under årens lopp fått se många som börjat som nybörjare och nu 

visar sina ponnyer/cobbar på ett proffsigt sätt. 

Va inte rädda, kom ut! Blir något fel är det inte hela världen. Ponnyn bedöms för vad den är, inte hur man 

visar upp den. Det som oftast kan bli fel är ju gångarterna, men träna skritten känn takten och traven. 

Träna om och om igen. Se var gränsen går. Be någon kika på dig när du tränar. Det är inte hastigheten som 

avgörs, det är mekaniken, takten och steglängden man tittar på. Oftast om domaren inte var nöjd, ber man 

att göra om det. Kan inte tro att någon domare fäller en ponny om han ser att gångarterna faller för att det 

blev en dålig uppvisning. Inte vi svenskar i alla fall. 

 

Många skall säkert ha föl. Jag önskar er lycka till med alla fölningar! Kanske föds det någon som kommer 

att bli en legend. Vem vet? 

 

Årsmötet kommer att vara hos Inger och Johan Becker med familj. Det skall bli roligt att få komma till 

Ekbäcken igen och roligt är det att Inger har kommit hem igen till sitt kära Ekbäcken i Valdemarsvik. Tack 

för att vi får komma! 

 

Riksutställningen i år kommer vi att ha hemma hos mig i Lerum, den 19-20 augusti. Domarna är redan 

bokade och det blir två ifrån Wales. Mrs T Hook dömer sektion A, B, Welshpartbred och ridklasserna. Mr 

E Evans dömer sektion C och D. Proppen kommer snart ut. Ge gärna ett förhandstips om ni kommer och 

behöver boxplatser, så vet vi om/hur mycket vi skall hyra in. 

 

I augusti är det åter igen dags för den Internationella Welshutställningen och denna gången är det i 

Holland. Proppar finns redan ute på olika sidor. 

 

Ordf Gunn Johansson 



Sida 4 Welshponny-Nytt 

Ponnyhingstars tävlande avkommor 1990-2015 

I tidningen Ridsport nummer 20 2016 kunde man läsa statistik om våra ponnyhingstar i Sverige. Många 

welshar finns med. I topp finns connemarahingsten Poetic Justice RC 81 med 125 födda föl till och med 

2010 och 68 tävlande avkommor. Det ger en procentsats på 54,4 tävlande avkommor. Hela listan finns att 

se i Ridsport. 

Namn Avkommor  Antal föl  Tävlande   % tävlande   % kvalitetstävlande 

 födda t o m –10 avkommor avkommor avkommor 

2.    Dito RW 75 88-99 74 39 37 52,7  

4.    Hellekis Timjan RW 31 86-05 77 38 49,35 35,06 

6.    Carneval II RW 69 86-03 39 18 46,15 17,95 

8.    Kulltorps Yrrol RW 100 00-10 41 18 43,9 14,63 

9.    Glansevin Gadabout RW 80 91-99 97 42 43,3 25,77 

16.  Örnäs Sun Boy RW 27 86-96 38 15 39,47 21,05 

17.  Simberg Hobnob RW 94 97-09 46 18 39,13 23,91 

18.  Wärnanäs Joker RW 66 86-01 72 28 38,89 20,83 

25.  Ekelunds Jim RWR 4 86-01 47 17 36,17 23,4 

30.  Karlsfälts Caruso RWR 7 96-10 66 23 34,85 27,27 

31.  Wärnanäs Sigill RW 60 86-97 46 16 34,78 21,74 

34.  Candide RW 72 86-06 93 31 33,33 21,51 

44.  Paddock Camargue RW 91 96-10 189 61 32,28 18,52 

45.  Ekelunds Bingo RW 19 86-97 81 26 32,1 19,75 

47.  Fleetfoot RW 107 02-10 38 12 31,58 23,68 

51.  Bostorp Bravad RW 73 87-07 135 42 31,11 17,04 

52.  Simberg Senator RW 92 96-10 52 16 30,77 15,38 

55.  Pendock Pioneer RW 46 86-97 43 13 30,23 23,26 

56.  Coed Coch Targed RW 68 86-99 243 73 30,04 19,75 

58.  Cippyn Red Crusader RWD 5  91-08 68 20 29,41 14,71 

64.  Bona-Fide RW 83 95-04 38 11 28,95 7,89 

67.  Stackarps Billbau RW 40 87-98 52 15 28,85 17,31 

69.  Carolinas Foxglove RW 74 87-10 150 43 28,67 21,33 

72.  Wärnanäs Peng RW 64 86-07 179 51 28,49 17,32 

76.  Simberg Hip Hop RW 121 02-10 36 10 27,78 11,11 

78.  Linksbury Royalist RW 82 93-10 109 30 27,52 14,68 

79.  Lord Arimis RW 76 89-07 44 12 27,27 6,82 

81.  Sörlegens Chess RW 85 94-10 30 8 26,67 16,67 

93.  Rookery Fullflight RWC 1 93-05 56 14 25,0 16,07 

93.  Henfynyw Tywysog RWC 3  01-09 48 12 25,0 12,5 

93.  Chester RW 65 86-99 36 9 25,0 8,33 

100.Wildzang´s Gloriant RW 89 95-10 73 18 24,66 15,07 

102.Möllegaards Orion Surprise RW 81 92-10 82 20 24,39 14,63 

112.Crut RW 44 86-97 73 17 23,29 5,13 

114.Breccles Minstrel Boy RE 45 86-00 122 28 22,95 11,48 

124.The Hale Helios RW 56 86-03 181 38 20,99 11,6 

129.Ernford Jester RWR 3 86-04 161 32 19,88 11,18 
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Namn Avkommor  Antal föl  Tävlande   % tävlande   % kvalitetstävlande 

 födda t o m –10 avkommor avkommor avkommor 

132. Anglian Gerald RW 37 88-96 32 6 18,75 6,25 

136. Layeswick Dai RWD 14 02-04 34 6 17,65 2,94 

140. Moelgarnedd Dewin RW 112 03-09 46 8 17,39 2,17 

143. Downland Wild Fowler RW 117 04-10 88 15 17,05 5,68 

144. Castor II RW 98 99-10 53 9 16,98 3,77 

145. Bjärbys Picasso RW 105 02-10 30 5 16,67 10,0 

148. Joelsbo Coulthard RW 116 04-10 43 7 16,28 2,33 

152. Mr Charm RW 59 86-04 69 11 15,94 8,7 

157. Star Kingdom RWD 9 97-09 46 7 15,22 8,7 

160. Balans RWR 5 86-01 82 12 14,63 6,1 

164. Axi RW 70 86-03 136 19 13,97 1,47 

169. Karlsfälts Bocelli RW 108 02-10 38 5 13,16 2,63 

170. Storhaug Magic Flyer RWD 15 03-10 31 4 12,9 3,23 

 

När det gäller 10 i topp i dressyr och hoppning är Vermont RP 133 i topp i dressyr med 30,77 % och i 

hoppningen är det Poetic Justice med sina 54,4 %. 

Dressyr 

2. Karlsfälts Caruso RWR 7 78 avkommor  18 i dressyr  27,27 % 

 

Hoppning 

2. Dito RW 75 74 avkommor 38 i hoppning 51,35 % 

6. Kulltorps Yrrol RW 100 41 avkommor 16 i hoppning 39,02 % 

  

  

 

Glansevin Gadabout RW 80 

Foto: Jenny Staaf 
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Kvalitetsbokförda 2016 

Welsh Mountain Sektion A 

Arebo´s Mötley Crue KWA 765 Diplom 40 p, ägare Alma Hedskog. 

Björkedals Kesella KWA 766 Diplom Guld, ägare Janni Wivel. 

Ekbäckens Tinsel KWA 767 Diplom 40 p, ägare Inger & Johan Becker 

Forlan Celtics Dream KWA 768  Kval.klass G, ägare Sara & Michael Strömberg 

Forlan Katarina KWA 769  Diplom 42 p, ägare Sara & Michael Strömberg 

Grugaru Sws KWA 770 Kval.klass G , ägare Marie Andersson 

Linhagens Elsa KWA 771, Diplom 41 p, ägare Irene & Bjarne Willhed 

Linhagens Night Magic KWA 772, Diplom 40 p, ägare Irene & Bjarne Willhed 

Micks Aronia K KWA 773, Kval.klass G, ägare Sara & Michael Strömberg 

Molstabergs Ginger KWA 774, Diplom Guld, ägare Elisabeth Rudbeck 

Nutella KWA 775, Kval.klass G, ägare Camilla Eriksson 

Rohlos Blue Havanna KWA 776,  Diplom Guld, ägare Sandra Nilsson 

Sorella KWA 777, Diplom 40 p, ägare Anna & Niklas Johansson 

Springbourne Camilla KWA 778, Diplom Guld, ägare Maite Arwedsson  

Welsh Ponny Sektion B 

Aspelunds Breezer KWB 1461, Kval.klass G, ägare Yvonne Fridlund 

Brynoffa Julianna KWB 1462, Kval.klass G, ägare Camilla Johansson 

Joelsbo Aztha KWB 1463, Diplom 42 p, ägare Ingela Johansson 

Kulltorps Prisma KWB 1464, Diplom 40 p, ägare Kerstin Karlsson 

Laithehill Valeta KWB 1465, Kval.klass G, ägare Jasmine Järnepalm 

Llanarth Rose KWB 1466, Kval.klass G, ägare Annelie Andersson 

Mynach Pinafore KWB 1467, Kval.klass A, ägare Lena Aniansson 

Stoak Model KWB 1468, Kval.klass A, ägare Agnetha Hjortsparre 

Ängvaktarns Bumble Bee KWB 1469, Diplom Guld, Ägare Ann & Stephanie von Arnold 

Welsh Ponny av Cobtyp Sektion C 

Glenmead Virginia KWC 81, Kval.klass ELIT, ägare Gunilla Olesjö 

Linsa Vanessa KWC 82, Diplom Guld, ägare Gunilla Olesjö 

Tyntyla Jessie J KWC 83, Kval.klass G, ägare Gunn Johansson 

Welsh Cob Sektion D 

Burhults Proud of the Day KWD 209, Diplom 42 p, ägare Gunn Johansson 

Cledlyn Lisa Mai KWD 210, Kval.klass G, ägare Fam. Lindh Eriksson 

Daichristu Elegance KWD 211, Kval.klass G1, ägare Annelie Andersson 

Derwen Tarddant KWD 212, Kval.klass G, ägare Maria Borvall & Per Börjesson. 

Editions Miss Ess KWD 213, Kval.klass G, ägare Ylva Persson 

Editions Miss Fancy KWD 214, Kval.klass G, ägare Theresia Ljungdahl 

Editions Miss Joy KWD 215, Kval.klass G, ägare Theresia Ljungdahl 

Enmarkens Hazel KWD 216, Diplom 40 p, ägare Maud & Anna Enmark 

Gwynfaes Golwg Hafddydd KWD 217, Kval.klass G, ägare Ann & Mikael Wadström. 

Hällebo Milk Melody KWD 218, Diplom 40 p. ägare Viveca Wikfors 

Hällebo Miss Melinda KWD 219, Diplom Guld, ägare Karolina Sjernberg 
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Iglatjärns Goldica KWD 220, Kval.klass G, ägare Ellinor Petersson 

Linner Lowri KWD 221, Diplom 41 p, ägare Camilla Ekvall 

Nebo Mari KWD 222, Diplom 40 p, ägare Fam. Lindh Eriksson 

Storhaugs Danielle KWD 223, Kval.klass G, ägare Marie Louise Almgren & Magnus Ericsson 

Terackie Ivory KWD 224, Kval.klass G, ägare Madeleine Hedlund 

Twin Ridinghood KWD 225, Diplom 41 p, ägare Camilla Görander 

Welsh Part Bred 

Appollonia KWPB 16, Kval.klass G, ägare Kristina Gunnarsson 

Höjning till A 

Welsh Mountain Sektion A 

Rosinic Kate 36-0614, 80 p, ägare Sara & Michael Strömberg 

Welsh Ponny Sektion B 

Östertorps Ninni RW 1234, 90 p, ägare Marie Nilsson & Kim Jonasson 

Höjning till ELIT 

Welsh Mountain Sektion A 

Arla RWM 446,  210 p,  ägare Janni Wivel 

Welsh Ponny Sektion B 

Kulltorps Etikett KWB 1290, 150 poäng,  Ann & Stephanie von Arnold 

Princess of Targed KWB 1335, 160 poäng,  Ann & Stephanie von Arnold 

Welsh Cob SektionD 

Rotherdale Lady Laura RWD 94,  230 p, Annelie Andersson 

 

Inger Becker, Kvalitetsbokförare 

Ekbäckens Tinsel KWA 767 

Foto: Ebba Högberg 
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Kallelse till Svenska Welshponny & Cobföreningens Årsmöte  

lördagen den 22 april 2017 

på Ekbäckens Stuteri Valdemarsvik 

 

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

Valdemarsvik, den 22 april 2017. 

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

Kl. 12.30 Lunch på Ringarums Värdshus, Ringarum. Varmrätt kött eller fisk, dryck, sallad, kaffe och kaka. 

Pris 125 kr. Tala om ifall du vill ha kött eller fisk, eller specialkost när du bokar. Kontant betalning (ej kort 

eller Swish). 

Kl. 13.30 Årsmötesförhandlingar på Ringarums Värdshus. 

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. 

Utdelning av utmärkelse till Årets Welshponnyuppfödare 

Utdelning av Svelandstipendiet 

 

Anmälan till Inger Becker senast 18 april på tel. 0123-100 07 mobil 0702 96157.  

Email beckeringer@gmail.com 

 

Vägbeskrivning: Ekbäckens stuteri ligger intill E 22. Om du kommer söderifrån passera Kårtorps Cafe och 

kör ca 2 km, tag vänster mot Falerum Holmbo. Gården ligger 200 m in på den vägen.  

Om du kommer norrifrån passera avfarten till Valdemarsvik och kör ca 2 km, tag höger mot Falerum 

Holmbo. Gården ligger ca 200 m in på den vägen. 

 

Har du några frågor kontakta Inger Becker. 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

Valberedningen 

Har du några förslag på personer som skulle 

passa i SWF:s styrelse eller är du själv 

intresserad av att ingå i styrelsen och 

arbeta ideellt för föreningen så hör av dig till 

Valberedningens sammankallande Inger Becker 

tel. 070-209 61 57 eller beckeringer@gmail.com  
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                    Kallelse till Sydwelsh Årsmöte 

 

Härmed kallas Sydwelsh medlemmar till årsmöte söndagen den 2 april kl. 10.00 i Hjällaröd. 

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar enligt stadgar kommer en hemlig gäst, 

som brinner för Engelska Ridklasser att dyka upp. 

I samband med årsmötet anordnas en förenklad mätkurs, med teori och praktik, 

som Cornelia Larsson håller i. Kostnaden för att delta är 100 kr, då ingår enklare lunch, dryck samt kaffe 

och kaka. Anmälan om deltagande önskas senast måndagen den 27 mars. 

Anmälan samt förfrågningar sker till ordf. Christer Nilsson cnn.nilsson@swipnet.se eller 070-208 45 61 

Hjärtligt välkomna! 

 

Medlemsavgift 2017 

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 2 juli 2017. Vi kan redan nu meddela att det är en dansk och en belgisk domare som kommer 

att döma våra Welshar av alla sektioner. 

 

Orosmoln över 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) men sedan några år är alltsammans 

uthyrt till ett holländskt par. Fram till dess har Syd Welsh haft ett avtal med HIR, som inneburit att vi stått 

för att rensa upp och ställa i ordning inför vår årliga utställning och har då fått pengar av dem till material. 

Riktigt hur framtiden ser ut vet vi inte ännu, det enda som är klart är att från och med i år ska HIR ha 

ansvar för renovering och iordningställande av området. Förmodligen kommer vi att få betala för 

gräshuggning och lite andra förberedelser till arrendatorn, medan HIR står för material till reparationer. 

Bland annat är boxarna i behov av en rejäl översyn. Samtidigt kan inte Syd Welsh själva stå för allt arbete, 

utan vi hoppas att det ska utses en arbetsgrupp tillsammans med andra rasföreningar som också utnyttjar 

området till utställning. Då skulle vi kunna ha en arbetsdag då vi träffas och utför jobbet tillsammans. 
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KVALITETSBOKEN 

 

Jag skall gå igenom några regler för Kvalitetsboken. Trots att vi har haft möjligheten att få in våra ston i 

Kvalitetsboken, som är en slags stambok, i väldigt många år så fungerar det mycket dåligt. 

Grundstamboken är vårt register där vi registrerar våra föl och även äldre ponnyer som importeras. 

Vilka kan komma in i Kvalitetsboken? 

Alla ston 3 år och äldre av alla sektioner - A, B, C, D och WPB. 

Var kan man visa stona? 

På alla utställningar anordnade av SWF, på alla utställningar anordnade av andra föreningar med en domare 

som har behörighet att döma welshponnyer. Visning kan också ske på 3-årstest och Kvalitetstävlan. 

Hur många gånger kan man visa stona? 

3-åriga ston får visas vid två tillfällen samma år. Protokoll från båda visningarna skall skickas in. Äldre ston 

får bara visas en gång per år. Kan visas vid senare tillfälle om de kan höjas. 

Hur anmäler man stona? 

Man går in på swf.nu och tar ut en blankett för visning för Kvalitetsboken. Blanketten skall fyllas i och 

skickas in samtidigt som man anmäler till utställningen där man tänkt visa. Kvalitetsboksblanketten skickas 

till Inger Becker, Sävsjön Ekbäcken 1, 615 94 Valdemarsvik, tillsammans med kopia av pass. 

Vad kostar det? 

Det kostar 250 kr som betalas till SWF:s pg konto 3 02 02-6. Ange att det gäller kvalitetsboken och 

ponnyns namn, dvs ponnyns registerade namn (inte smeknamn). Man behöver bara betala in en avgift även 

om man visar 3-åringarna två gånger. 

Vad skall man tänka på i samband med utställningen? 

Att ponnyn skall mätas på utställningsplatsen. 

Vad krävs för att stona skall komma in i Kvalitetsboken? 

På utställning med poäng krävs att de har minst 38 p för att komma in i boken och på utställning utan poäng 

krävs en guldmedalj. Vid 40 p eller mera för 3-åriga ston utdelas avelsdiplom. 

Vad gör man efter utställningen? 

Man skickar till Inger Becker kopia av protokollet samt ett foto (skickas digitalt) som är märkt med 

ponnyns namn. Detta skall ske omgående efter utställningen. Kopia av protokoll skall sänds in även om 

stoet inte kommit upp till erforderliga poäng. 

Vad händer sedan? 

Inger Becker skriver underlag till Kvalitetsboken som publiceras på hemsidan. Publicering skall ske så snart 

som möjligt men det tar lite tid då den sista utställningen inte äger rum förrän i november och det är sedan 

flera personer inblandade innan det kommer ut på hemsidan. 

Kvalitetsbokföringsbevis och avelsdiplom skrivs ut och delas ut tillsammans med rosett på 

avelskonferensen eller för de som inte kan komma skickas de med posten. 
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Höjning av avelsvärdebokstav? 

Om ditt sto skall höjas till A eller Elit så skall du skicka in en lista över avkommorna och styrka deras 

meriter antingen med kopior eller hänvisningar. Detta skall skickas till Inger Becker och du behöver inte 

visa stoet. Elit kan sökas postumt. Diplom för höjning utdelas på avelskonferensen eller skickas med post. 

Ingen avgift. Foto skall skickas till Inger Becker för införande i Kvalitetsboken. 

Om ni har frågor kontakta mig: Inger Becker, Sävsjön Ekbäcken 1, 615 94 Valdemarsvik. 

Tel. 0123-100 07, mobil 070-296 15 7 e-mail beckeringer@gmail.com 

Om ni nu alla gör precis som jag skrivit här ovan så kommer allt att flyta jättebra. Det är inga svåra saker. 

Tyvärr är det inte ens 25% som lyckas med det och det gör att jag får tjata i det oändliga. 

Jag ser fram emot att det blir en bättring och önskar er lycka till med visningen av era ston! 

 

Inger Becker (Kvalitetsbokförare). 

Nyhetsbrev 

Vill ni ha det senaste direkt i mailboxen? 

Missa då inte vårt nyhetsbrev där vi skickar ut meddelanden till intresserade 

medlemmar. 

Anmäl dig på data.swf.nu/Stambok/Newsletter.asp 
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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. 

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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Propositioner för utställning av Svensk Welshponny / Cob samt Welsh Partbred i 

Gräfsnäs, Sollebrunn den 23 juli 2017 

Utställningen beräknas börja c:a kl 13.00 

Startlista mailas ut. 

Avelsgrundande 

Allmänna bestämmelser. 

1. Utställningen är öppen för alla welshponnyer/cobbar införda i SWF:s grundstambok samt 

welsh partbred registrerade eller stämplade i SWF. 

2. Anmälningstiden utgår den 2017 06 23. Efteranmälan mottages i mån av plats fram till 

den 140715 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 för SWF medlem (ägare, utställare eller ryttare) 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 Inger Becker 

Sävsjön Ekbäcken 1 615 94 Valdemarsvik , åtföljd av anmälningsavgiften 250 SEK. 

Anmälningsblan-kett kan tryckas ut från SWF:s hemsida. Kopia på pass skall åtfölja 

anmälan. Efter verifierad betalning meddelas utställningsansvarig och stoet är berättigad att 

visas. 

8. SWF pg 30202-6 

9. Domare Ronny Johnsson, Svenljunga. 

10. Utställningen hålles enligt SWF:s utställningsreglemente. Utställningsresultat kan ej 

överklagas. 

11. Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger Ej rätt att 

deltaga. 

12. 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. 

13. Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anm.avgiften. 

14. Liten kioskverksamhet på plats (kaffe, korv mm) 

15. Bedömning sker med poäng. Rosett, plakett (och skriftlig kritik) erhålles. 

16. 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. 

17. Förfrågningar hänvisas till Yvonne Sandgren 0736 896128 

18. Gräfsnäs vackraste BIS och reserv BIS utses. 

Varmt välkomna till Gräfsnäs och Norra Älvsborgs Hästavelsförening! 
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Ponnyranking 2016 

I Tävlingsdatabasen kan man söka rankinglistor i alla grenar. Tyvärr så är kanske inte alla ponnyer med 

welshanknytning registrerade hos oss i SWF. Inte heller ägarna, som har dessa duktiga ponnyer, är 

medlemmar i SWF. Det är väldigt synd. Många gånger tror jag inte de har kunskap om vad en rasförening 

är. När vi kör Grönt Kort-kurs i vår förening brukar vi tipsa om rasföreningarna. Inte minst för att det finns 

mästerskap att tävla om. Hur ska vi kunna informera våra tävlingsryttare om våra rasföreningar? 

För att se rankinglistan i sin helhet, så titta in på tdb.ridsport.se 

Dressyr 

Kategori B 

1. Brodals Mistral f. 1997, W, e. Wildzangs Glor iant ue. Mir th Master , uppf: LiseLotte Månsson 

ägare: Laxgårdens Ridcenter Ryttare: Stina Lärnefjord 347 p 

2. Ollies Felix f. 1999, WC-typ, e. Rookery Full Flight ue. Glansevin Gadabout, uppf: Stuteri Ollie ägare: 

Cecilia, Emilia och Olivia Bergåkra Ryttare: Siri Ehrnrooth 332 p 

3. Monty f. 2004, RP, e. Vermont ue. Carneval II uppf: Ann-Charlotte Larsson ägare: Marianne Lundin 

Ryttare: Tindra Holmertz 283 p 

4. Stenbroåsens Ante f. 2004, W, e,. Wildzangs Glor iant ue. Örnäs Attila uppf: Stenbroåsens AB 

ägare: Fam Sandgren Ryttare: My Sandgren 233 p 

6. Karlsdals Delete f. 2004, WC-typ, e. Kokkeldals Grounau Baby ue. Dyrfdwy Seren Y Glyn uppf: Marie 

Sabel ägare: Anne Johansson Ryttare: Ebba Johansson 142 p  

8. Stenbroåsens Carlos f. 2002, W, e. Wildzangs Glor iant ue. Wärnanäs Peng uppf: Stenbroåsens AB 

ägare: Agnes Frejd Ryttare: Agnes Frejd 118 p 

10. Kulltorps Kalle f. 2008, W, e. Downland Wild Fowler  RW 117 ue. Paddock Camargue RW 91 

uppf: Mats Olsson ägare: Jennie Jönsson Ryttare: Nicole Ekvall 102 p 

Kategori C 

3. Excellent Swingfly f. 2009, WPB, e. Stendyssen´s 

Diablo RWM 61 ue. Chess uppf: Sarah Nilsson ägare: 

Caroline Ragnarsson Ryttare: Kelly Nilsson 472 p 

9. Adrenalin f. 2002, RP, e. Vermont ue. Coed Coch 

Targed uppf: Carian & Frida Heinemann ägare: Lovisa 

Adamsson Ryttare: Lovisa Adamsson 249 p 

10. Moravikens Meteor f. 2004, RP, e. Henfynyw 

Tywysog ue. Prince River xx uppf: Eva Djurberg ägare: 

Anna Svefors Ryttare: Amanda Lindholm 245 p 

 

Kategori D 

5. Särkens Columbus f. 2007, WC, e. Burhults Black Commence ue. Calerux Magic, uppf: Annelie 

Andersson ägare: Julia Trägårdh Ryttare: Liza Kühner Säterskog 325 p 

6. B Capriole f. 2003, RP, e. Cippyn Red Crusader  ue. Kar lsfälts Caruso uppf: Kicki Linnell ägare: 

Ebba Nilsson Ryttare: Ebba Nilsson 317 p 

8. Sunny Sunday f. 2000, RP, e. Wärnanäs Ulr ik ue. Tammer  Fors xx uppf: Chia Ginsell ägare: 

Tindra Holmertz Ryttare: Tindra Holmertz 296 p 

 

 

Särkens Columbus Foto: Sofia Kühner Säterskog 
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Hoppning 

Kategori B 

6. Sting´s Yaris f. 2006, W, e. Kulltorps Yr rol ue. Bona-Fide uppf: Stuteri Sting ägare: Wilma Fransson 

Ryttare: Linn Arvidsson 314 p 

9. Moflos Zorro f. 1996, W, e. Wärnanäs Sigill RW 60 ue. Dito RE 75 uppf: Jenny Staaf ägare: Stall 

Lagerfelt AB Ryttare: Beata Hermelin 267 p 

10. Morrigan Brigantia RP 1213H f. 2002, RP, e. Verona´s Bo-Gi ue. Ekelunds Bingo uppf: Birgit 

Stenberg ägare: Daniela Franzetti Ryttare: Filippa Franzetti 266 p 

Kategori C 

1. Dilba f. 2008, RP, e. Dirco Hästak 1005 ue. Fantomen II RW 77 uppf: Annika & Tomas Bodin 

ägare: Filippa Hermansson Ryttare: Mathilda Bohlin 548 p 

7. Almeida f. 2004, RP, e. Aleto Z ue. Dito uppf: Kar in Hansson ägare: Saga Passmark Ryttare: Saga 

Passmark 351 p 

8. Haraella f. 2002, RP, e. Veronas Bo-Gi ue. Wärnanäs Peng uppf: Lise-Lotte Andersson ägare: Filippa 

Hellström Ryttare: Filippa Hellström 332 p 

Fälttävlan 

Kategori C 

3. U2 f. 2005, RP, e. Wärnanäs Ulr ik RW 63 ue. El Beauty NPA STB 81*31 uppf: Chia Ginsell ägare: 

Filippa Ytterell Ryttare: Filippa Ytterell 4 p 

Kategori D 

1. Timbacktoo f. 2005, WPB, e. Hellekis Timjan ue. Epson 766 uppf: Mar ie Hedman ägare: Lena 

Liden Ryttare: Ebba Christensson 39 p 

4. Kurant f. 2004, RP, e. Russion Ivory xx ue. Chester  uppf: Esse Blom ägare: Joakim Högbom 

Ryttare: Elina Braaf 12 p 

Körning  

Kategori B 

9. Abrakadabra f. 2009, WPB, e. Ekbäckens Boss ue.  Char ley v d Provincialeweg RS 257 uppf/ägare/

kusk: Gunlög Frost 105 p 

9. Hokus Pokus II f. 2008, WPB, e. Ekbäckens Boss ue.  Char ley v d Provincialeweg RS 257 uppf/

ägare/kusk: Gunlög Frost 105 p 

Kategori C 

1. Plassens Lucky Luke f. 2001, WC, e. Lanners Pr ince Charming ue. Horeb Euros Uppf: Nina 

Sandberg ägare: Rebecca Kristiansen Kusk: Linnea Kristiansen 593 p 

5. Aladin IV f. 1997, WC-typ, e. Ekelunds Nalle ue. Crut uppf: Eva Karlsson ägare: Eva Karlsson Kusk: 

Lisen Keränen 61 p 

7. Pasadena Dunóh f. 2006, WC-typ, e. Synod Ruskin 23919 ue. Nebo Bouncer 23380 uppf: Mrs Y Small 

ägare: Carola Brännström Kusk: Carola Brännström 30 p 

Kategori D 

16. Artemis f. 2009, WPB, e. Kulltorps Arkitekt ue. Scherasmien uppf: Annika Kristland ägare: 

Emma Gustavsson Kusk: Emma Gustavsson 7 p 
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Hur många welshar har ni? Kategori/sektion?  

Jag har sju Welsh sek. A: Den nyinköpta hingsten, Shamrock Noble 

Coastguard 36-0148 (f.2004 e. Ceulan Caridog - Springbourne Caraway), 

mitt elitpremierade stamsto, Arla RWM 446 (f. 1992 e. Rondeels Careaway - Coed Coch Nobl), Dyfrdwy 

Lili Dlos KWA 722 (f. 2005 e. Dyfrdwy Seryddwr - Skellorn Justin), Arlas två döttrar Dew KWA 694 (f. 

2008 e. Salstas Silver Ghost) som nu är utlånad på foder och Björkedals Kesella KWA 766 (f.2013 e. 

Dyfrdwy Seren y Gogledd), Dews dotter Björkedals Nolita (f.2014 e. Dyfrdwy Seren y Gogledd) samt Arlas 

son, Björkedals Kefir (f.2016 e. Ysselvliedts Special Edition) 

Hur kommer det sig att ni började föda upp welsh?  

För min del har det alltid varit ponny och inte hästar som gäller. Sedan ung ålder har blickarna alltid dragits 

till Welshen och dess vackra utstrålning. Min första tävlingsponny (kat B) som jag hade på foder var undan 

welshponny stoet Ramnåsa Beauty RW 709 (Coed Coch Barwn - Rhyd-y-Felin Selwyn) Med honom 

tävlade jag upp till MSV hoppning. När jag våren 2010 sålt en av mina två D-ponnyer, pga graviditet, 

bestämde mig för att köpa ett Welsh Mountain sto. Dels som sällskap, men även framtida barnponny och 

planerna för att avel Welsh Mountain började gro i bakhuvudet.  

Vilken avelsmålsättning har ni?   

Jag vill föda upp rastypiska och sunda ponnyer med bra gång och ett 

harmoniskt temperament. Precis som många andra sek. A uppfödare lägger 

jag stor vikt på det goda temperamentet då de framförallt hanteras utav barn. 

 

 

Hur väljer ni ut avelsdjuren?                

Först och främst måste det vara något speciellt i ponnyn som fångar min 

uppmärksamhet. Därefter vägs stam, utställningsresultat, bilder, vad ponnyn ev 

presterat, samt avkommor och deras resultat in. När det gäller min nyinköpta 

holländska hingst, så var det hans vackra rastypiska huvud samt öga som fångade 

min uppmärksamhet. Att han sedan har en för mig spännande och tilltalande stam 

där bl.a. det legendariska stoet Belvoir Columbine (Coed Coch Asa - Coed Coch 

Glyndwr) återfinns på inte mindre än två ställen gjorde beslutet lättare ;) 

 

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

Jag söker ponnyer av den typ som tilltalar mig. En ponny med vackert huvud, korrekt benade och tre bra 

gångarter. Dels enligt avelsmålsättningen och hur jag väljer avelsdjur, men ser gärna att stammen innehåller 

prestationsblod på ett eller annat sätt. 

 

Vad anser ni vara er största avelsframgång?     

Eftersom jag är ganska så ny inom welshaveln, köpte min första Welsh Mountain 2010 och den första 

avkomman på stuteriet föddes 2012, så vill jag påstå att de största framgången är när det förstfödda stoet på 

stuteriet, Björkedals Kesella i fjol fick avelsdiplom.  Att det även resulterade till att hennes moder Arla 

RWM 446 blev höjd till Elit ser jag också som en framgång. 

UPPFÖDARSTAFETT 

Björkedals Stuteri  

Janni Wivel 

Björkedals Kefir 

Foto: Janni Wivel 

Dew KWA 694 (sommarpremiering önnestad, 39p - 3år)  

Första gången jag visade Welsh Foto: F. Norberg  

Arla RWM 446 foto: Charlie J, Stall Pooh  
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Har ni haft någon stor motgång? 

I fjol råkade vi ut för två otrevliga händelser. Den 18 mars hade D. 

Lili Dlos väntande föl dött i magen, ca 3v innan beräknad fölning. 

Veterinären fick dra ut det döda lilla stofölet som dessutom låg helt 

fel, upp och ner. Lili spolades och fick förebyggande antibiotika och 

återhämtade sig som tur var snabbt. Den 8 juli kom årets andra stora 

motgång - Himmeln fick en ny stjärna när vår RWS-vinnande 

avelshingst Dyfrdwy Seren y Gogledd (f. 1990 e. Aston Superstar - 

Betws Serenllys) lämnade oss. Han blev 26 år gammal och jag hade 

glädjen att få ta del av de sista fem. DSYG har tillfört enormt mycket i mitt avelsarbete och han är väldigt 

saknad. 

Vad är drivkraften i ert arbete med welsharna? 
Det som är min största drivkraft är helt klart fölen! Om allt förarbete med 

val av aveldjur och allt vad det nu innebär lyckas. Om kombinationerna i 

aveln slår ut som man önskar. Att sedan få tillbringa vardagen med dessa 

underbar Welshar och se dem utvecklas är som balsam för själen. Jag har 

genom welshen dessutom skaffat livslång vänskap med personer vars 

intresse är detsamma som mitt! 

Vad anser ni vara SWF:s uppgift och är det något föreningen bör 

arbeta aktivt med? 

På det stora hela tycker jag att SWF gör ett mycket bra jobb. Tummen upp 

för alla styrelsemedlemmar som jobbar ideellt för vår avelsförening.  

Keep up the good work! 

 

Har ni någon idealwelsh och varför? 
En personlig favorit är Pendock Legend (Revel Jeeves - Twyford Juggler) 

men kan även medge att jag är väldigt svag för Aston Superstar (Whatton 

Pennaeth - Coed Coch Planed), samt legender som bl.a. Clan Pip 

 

Vilken var din första welsh och vad gjorde att du valde att fortsätta att 

avla på just welsh mountain? 

Min första renrasiga Welsh var det då 2 åriga stoet Dew (Salstas Silver 

Ghost - Rondeels Careaway) som jag köpte tidig vår 2010. När jag åkte för 

att titta på henne fastnade jag egentligen för hennes moder, Arla RWM 446, 

men hon var inte till salu. Först året därpå fick jag förmånen att köpa henne. 

Arla har sedan blivit stamsto på stuteriet och ligger mig extra varmt om hjärtat. Det har som sagt alltid varit 

ponnyer för min del och inte storhäst. Att jag just valde att avla Welsh Mountain har jag egentligen inget bra 

svar på. De tilltalar mig exteriört och är harmoniska, trevliga ponnyer - Jag följde helt enkel bara mitt hjärta. 

 Vilken uppfödare vill ni skicka stafettpinnen vidare till? 

Sara Hedskog (med döttrar), Stuteri Kash  

Valfri fråga till nästa uppfödare? 

Har ni några speciella planer/mål med era ponnyer under 2017/2018? Och i så fall vilka? 

B. Kesella KWA 766, Björsjölagård 2016 Foto: Zanne Jedig  

Shamrock Noble Coastguard  Foto: 

Harold Zoet  

Dyfrdwy Seren y Gogledd (RW showground 2004) Foto: Frank Megens  
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LOKALUTSTÄLLNING By Kyrkby 10 september 2016 

 

Den 10 september anordnades för andra året i rad utställning vid Storbyns Ryttare, By Kyrkby. Vi hade lite 

bättre tur med vädret dagarna innan detta året och kunde därmed erbjuda ryttare och young handlers en 

torrare utebana än förra året. Utställningsklasserna hölls dock som året innan inne i ridhuset med lite 

mjukare underlag för våra oftast oskodda utställningsdeltagare då platsen saknar en bra gräsbana. 

46 hästar var anmälda till utställningklasserna som dömdes av Ylva Lindh (Simberg Stuteri) och 20 ekipage 

anmälde till ridklasserna som dömdes av Martin Larsson (Idyllens stuteri och ponnyskola). 6 barn/ungdomar 

valde också att visa sina ponnyer i young handling klasserna som även de dömdes av Martin Larsson. Om 

jag kommer ihåg rätt så visades alla hästarna från ridklasserna även i utställningsklasserna. 

Personligen tyckte jag att det var extra roligt att vi kunde visa publiken minst en vuxen hingst från sektion A, 

B, C och D under dagen. 

Sektion A 

Efter lite strykningar dömdes totalt 17 sek A. Klass 8 A ston födda 2012-2005 som ej fölar 2016 hade hela 8 

deltagare i sin klass. Sånt är roligt. 8 guld delades ut i sektionen resterande deltagare erhöll silverplakett. BIR 

och senior champion blev Sardis Ivy (skm sto -07 Sardis Del Boy – Baledon Hy-Line) Reserv BIR och 

reserv senior champion blev Molstabergs Chapman (skm hingst -07 Heniarth Yarra-Glen – Heniarth Quip)

Junior champion sek A blev Mälby Fleur de Lys (skm hingst -16 Salstas Mountain Mint – Molstabergs 

Chapman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion B 

4 st sektion B visades. 50% guldbelönades resterande erhöll silverplakett. BIR och senior champion blev 

Achilles (skm val -06 Bostorp Te ́behag – Simberg Hobnob). Reserv BIR samt reserv senior champion sek 

B blev Åbrodahls Chloe Aragazz (skm sto -10 Möllegards Orion Surprice – Coed Coch Targed). 

Sektion C 

7 st sektion C visades upp. 4 guld delades ut resterande fick silverplakett. BIR samt senior champion sek C 

knep veteranen Colnevalley Rasgall RWC 5 (sth fx hingst -95 Colnevalley Red Flyer – Ilar Robin) före 

Fjordglimt Miss Ghana (sv sto -15 Synod Request – Menai Cadernid) som blev Reserv BIR och även 

junior champion. 

 

Achilles  Sardis Ivy 
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Reserv senior champion sek C blev Menai Christopher KWC 30 (isab hingst -09 Menai Cadernid – Menai 

Furious). Reserv junior champion Linsa Vanessa (fx sto -13 Menai Christopher – Ceibach Bonheddwr). 

Sektion D 

11 st sektion D visades. 5 guldplaketter delades ut resterande silverbelönades. BIR och senior champion blev 

Linsa Vimsalabim (sv hingst -08 Pentyparc Shonnyn Du – Ceibach Bonheddwr). Reserv BIR och reserv 

senior champion blev Penlangrug Royal Duchess (br sto -11 Thorneyside the Guvnor – Erdyl Tywysog )

Junior champion blev Humlegårdens Häxa (sv sto -14 Danaway Mathias – Gwynfaes Culhwch) 

Welsh Partbred 

Welsh Partbred hade två deltagare där Final Light (gbr sto- 04 Minotaurus – Fredriksbergs Dizney blev BIR. 

Bästa valack under dagen blev: Achilles (se sek B) Reserv valack champion blev: Neebro Pearly ́s Prince (fx 

sek D -05 Ruska mister Pearly king – Macula Buckthorn). 

Bästa föl under dagen blev: Mälby Milllie Fleur (se sek A) 

Efter en liten paus för att vänta in finalhästar från ridchampionatet vilka flera även kvalat in till att delta i 

Best in show så avgjordes BIS finalen. Hästarna plockades ut en efter en och till sist fanns bara sek A stoet 

Sardis Ivy och sek D hingsten Linsa Vimsalabim kvar . BIS:et gick till slut till Sardis Ivy. 

BIS: Sardis Ivy (sek A) 

res BIS: Linsa Vimsalabim (sek D) 

Åbrodahls Chloe Aragazz  
Fjordglimt Miss Ghana 

Final Light Mälby Millie Fleur 
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RIDKLASSER 

Ridden champion: Wilma Hägg – Penlangrug Royal Duchess (se sek D, res BIR och res senior  

champion) Res Ridden champion: Jessica Lindblad – Linsa Vimsalabim (se sek D, BIR och 

seniorchampion) 

Bästa mini ekipage: Elsa Stjernberg – Molstabergs Chloe 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 st tuffa barn/ungdomar visade även häst vid hand. Bästa visare young handling blev Alice Thilas (5 år) 

med Fagddu Siboney (sek A) vid hand. 

Domarna var väldigt populära bland utställarna, då speciellt kanske bland debutanter och icke så erfarna 

utställare som på ett positivt sätt fick veta sina och hästarnas brister och förtjänster. Dessa glada utställare är 

nu peppade att komma åter, göra om och göra bättre för det här tyckte man var rolig. Och det är väl så vi 

måste sälja in rasen, det ska vara roligt att äga en welsh! 

STORT TACK till alla funktionärer vi hade under dagen - utöver de fantastiska domarna fanns ex. Pernilla 

Jobs, suverän speaker, Christina Blomqvist, som tog rollen som ringmaster på 200 % allvar. Sara Svensson, 

som med bravur debuterade som domarsekreterare, Ann-Marie Anjou, nu erfaren sekreterare åt 

ridklassdomaren, Isa Eriksson som var ställföreträdande prisutdelare tillsammans med Sussi Holmberg som 

även var med och arrangerade - för att nämna några. 

Ett stort tack även till Marie Nilsson som tog så många roliga och fina kort på deltagare och hästar under 

dagen och som tillät oss publicera flertalet med detta sammandrag. 

Jessica Hedvall/Maria Carlsson Foto: Marie Nilsson 

Penlangrug Royal Duchess och Wilma Hägg Linsa Vimsalabim och Jessica Lindbladh 

Molstabergs Chloe och Elsa Stjernberg Alice Thilas visar Fagddu Siboney 
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Vad händer i UK? 

Tittar man i WPCS:s kalender, så är det många utställningar inplanerade redan. 

5 mars South Western WPCA Pre-Season Practice Show  

18 mars Towerlands Welsh Medal Show  

19 mars South Eastern WPCA Spring Show   www.sewpca.co.uk 

23 april East Midlands WPCA Show     www.emwpca.co.uk 

23 april South Western WPCA Open Spring Show 

30 april Southern Counties WPCA Spring Bronze Medal Show 

13 maj Brightwells Spring Sale     www.brightwells.com 

14 maj North Eastern WPCA Spring Bronze Medal Show www.necwpca.co.uk 

14 maj Carmarthenshire WPCA Spring Show 

27 maj WPCS Performance Show     www.welshperformanceshow.co.uk 

Vad händer i Danmark? 

Även welshponnyföreningen i Danmark har en massa evenemang i kalendern. 

4 mars M&M Winter Show     www.mountainandmoorland.dk 

18 mars Hingsteshow for Welsh– og Shetlandsponyer www.facebook.com/hingsteshow 

8 april Hingsteshow med engelske rideklasser   

17 april Pony Hingsteshow Själland    Facebook ”Pony Hingsteshow Show Själland” 

23 april Welsh Cob Erfadag 

29 april Jysk Plageskue og Hingsteparade for småheste og ponyracer 

30 april Klargörings– og mönstringskursus 

6 maj  Fyns Plageskue for Ponyracer   www.fynsponyskuer.dk 

26-28 maj Roskilde Dyrskue (Där Mats Olsson, Kulltorps Stuteri är domare) www.roskildedyrskue.dk 

 

Harvest Universal Soldier SEC A hingst  f. 2002 e. Brierdene Napoleon u. Tanlan Unigryw 

ue. Friars Freelance Ägare: Zanne Jedig, Danmark Foto: Zanne Jedig 
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    Young Handler Award 2017  

 

Varje förening eller organisation kan ansöka om att få Young Handler rosetter till sitt officiella 

arrangemang. Om möjligt får rosetterna gärna hämtas på vårt kansli i Skara, annars skickar vi. Mejla eller 

ring minst en vecka i förväg, skicka gärna en intresseanmälan ännu tidigare för att vi skall kunna beräkna 

hur många rosetter som behövs i år.  

 

Ej utdelade rosetter skall skickas tillbaka om inte annat är överenskommet med SH. Fattas det rosetter på 

plats, skicka en lista med namn och adresser på dem som inte fått, så skickar vi ut i efterhand!  

 

• En rosett per arrangemang delas ut till alla visare upp till och med 26 år.  

• Föreningen/organisationen skall marknadsföra Young Handler projektet i katalogen, på hemsida eller 

facebook och på plats i sekretariatet. Texter och information om projektet får ni från SHs kansli.  

• De unga visarna skall uppmanas att fota sin häst och tagga fotot, se nedan. Det går även bra att skicka foto 

och info om ekipaget till SH. Alla foton som kommer in till oss eller hashtaggas kan komma att användas på 

SHs hemsida och facebook under året.  

 

Visa gärna att du fått utmärkelsen Young Handler Award genom att ta ett foto och publicera på Instagram 

eller Facebook. Skriv namnet på den visade hästen och vilken plats samt märk inlägget med de hashtags som 

stämmer: #younghandleraward #svehast #svenskahästavelsförbundet #sommarpremiering 

#horsesmadeinsweden #dinras/förening  

 

Genom att tagga inlägget med dessa hashtags är du också med i tävlingen Young Handler Trophy som SH 

arrangerar under året. Vid årets slut kommer bland annat meste visare att premieras. Läs mer om 

utmärkelsen Young Handler Award och tävlingen Young Handler Trophy på vår hemsida som uppdateras 

kontinuerligt med aktuella nyheter under året: www.svehast.se  

 

Young Handler Award är ett initiativ i ungdomsprojektet inom Svenska Hästavelsförbundet (SH) för att öka 

medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och exteriör. Ungdomsprojektet är inom 

ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse 

(HNS) genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts 

varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.  

Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara, Petra Alm, petra@svehast.se, 0511-672 31  

 

Info från Svenska Hästavelsförbundet. 
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Utställningstips! 

Om man ska förbereda en ponny/cob professionellt startar förberedelserna mycket lång tid innan 

utställningen. Ponnyn har täcke på sig utomhus och går inte ute nattetid. Täcket måste vara mycket väl 

anpassat så det inte skaver någonstans. Om man använder täcke får ponnyn en slät päls utan insektsbett. 

Utfodringen skall också vara anpassad så att ponnyn är lagom tjock. Dagen före utställningen schamponeras 

ponnyn. Kanske måste vita tecken tvättas flera gånger. Hovarna skuras med en borste. För att man och 

svans ska vara så silkig som möjligt kan man behöva använda balsam.  

Welsh Mountain Ponny Sec A visas i ett så naturligt skick som möjligt. Det är en konst att trimma en ponny 

så att det ser naturligt ut. Man måste vara mycket försiktig när man förbättrar ponnyns utseende. Det tar 

väldigt lång tid innan man och svans växer ut igen om man begår misstag och det är viktigt att inte göra 

några hack t ex när man ansar håren under käklinjen.  

Man ska klippa bort håren som sticker ut ur öronen, men aldrig ta bort hår inne i öronen då detta är ponnyns 

skydd mot insekter, regn och köld.  

Man trimmar bort håren under käklinjen så att det ser så naturligt ut som möjligt. Lämna håren på mulen i 

fred om det inte några som är exceptionellt långa.  

Man och svans ska också trimmas försiktigt. Om manen är för lång och tjock kan den tunnas från 

undersidan utan att den naturliga linjen rubbas. Manen får inte räcka nedanför halslinjen. Man kan göra en 

tunn fläta längst upp vid mankammen för att halslinjen ska synas bättre.  

Svansen skall räcka ner till kotan och får inte vara tvärt avklippt. Svansen kan tunnas uppe vid svansroten 

genom att man drar hår väldigt försiktigt på sidorna och man kan blöta svansen dagen före utställningen och 

bandagera den, men inte så hårt så att blodet stockas.  

För att manen skall ligg på rätt sida (höger) så kan man fläta tjocka, lösa flätor ett par dagar innan 

utställningen och på utställningsdagen använda lite frisyrgele eller brylcreme för att hålla den på plats.  

På utställningsdagen kan man också använda kritblock eller krita upplöst i vatten för att göra strumporna 

vita. Lite baby-olja runt ögon och mule ser också fint ut. Svart smink är ej att rekommendera.  

Av tradition visas ston i repgrimmor eller ”bandgrimmor”, dom finns med länkar till starka ponnyer, eller i 

huvudlag utan bett så kallat fillyslip.  

Hingstar från 1 år visas i ”hingst-träns” med mässingsdetaljer. 
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Welsh Ponny Sec B förbereds för utställning på samma sätt som Sec A, med den skillnaden att man tunnar 

ut mannen mer och kortar den till ca 15-20 cm, en längre man till en kraftigare hals och en kortare till en 

tunnare hals. Man visar inte sec B flätade varken man eller svans, endast den lilla flätan längst upp på 

mankammen.  

Stona visas i huvudlag utan bett så kallat fillyslip och hingstar från 1 år visas i ”hingstträns” med mässings 

detaljer.  

 

 

 

 

 

 

 

Welsh Cob Sec D och Welsh av Cobtyp Sec C visas också de i så naturligt skick som möjligt och förbereds 

som dom andra sektionerna. Dom visas ofta med en kortad, urtunnad man och en kortad svans som är 

penselformad.  

Av tradition visas ston i repgrimmor eller ”bandgrimmor”, dom finns med länkar till starka ponnyer. 

Hingstar från 1 år visas i ”hingstträns” med mässings detaljer. 

 

 

 

 

 

 

 

Welsh Partbred Sec WPB Är den mest sportbetonade av alla sektioner och visas med betoning på det. 

Flätade och knoppade. Med rutor på rumpan om man vill.  

Både sto och hingst visas i träns för att betona deras ridtyp.  
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Utställaren uppvisaren skall vara prydligt klädd. Rena och hela kläder, gärna enfärgade (inte nödvändigt 

vita). Inga sandaler eller träskor. Ej heller ridstövlar. Vid visning av hingstar på premiering ska visaren ha 

ridhjälm. Skjorta med väst och slips och rejäla springskor rekommenderas, men ej tvång.  

Uppvisningen går till så att alla ponnyer i samma klass kommer in i ringen och går runt i nummerordning. 

Därefter gör varje ponny en individuell uppvisning. Visaren ställer upp ponnyn genom att stå framför den 

med ”öppen sida” mot domaren.  

Försök att göra ponnyn uppmärksam på något i din hand, så den böjer nacken och spetsar öronen.  

På domarens anmaning skrittar du sedan ponnyn i rak linje från domaren och sedan tillbaka. Du håller då 

höger hand under ponnyns haka och ledtygeln i vänster.  

Därefter travar du på domarens anmaning och håller då ledtygeln i höger hand under ponnyns haka, men 

inte för nära utan ponnyn kan röra huvudet fritt när den travar. Ställ sedan upp framför domaren igen och 

inta sedan din plats i ringen på domarens anmaning. När du visar, koncentrera dig hela tiden på din ponny 

och titta inte på allt som sker runtomkring.  

Detta är en förkortad och lite omarbetad text som Inger Becker skrivit originalet till och den finns att läsa i 

sin helhet i Svenska Welshponny Årsbok 2006.  
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Fototävlingen 

Kom ihåg att skicka in bilder till fototävlingen! Bilden kan föreställa vilken welshponny 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 nummer är vinnaren: Anette Richard har fotat den 

här härliga bilden. Det är 8-åriga Kate Richard och 

welshhingsten Steehorst Talento som tränar fälttävlan på 

Tågarps terrängbana..  

GRATTIS ANETTE! Ditt pris kommer på posten. I nästa 

nummer koras ännu en lycklig vinnare… 
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Hingstinfo... 

Simberg Superman RW 113 kommer att 2017 stå på station hos Pepino Dressage & Breeding. 

 

Vad hände med hingsten? 

Sektion A 
Pendock Davinci, Lic.nr 36-0101 kastrerad, Vierhoeks Figo,  Lic.nr: 36-0139 död, Verdefawr King Cole, 

Lic.nr: 36-0100 död, Dyfrdwy Seren y Gogledd, Lic.nr: 36-0127 död, Pentyrch Tom Sawyer, Lic.nr: 36-

0094 död, Salstas Camelot 36-0105 kastrerad, Molstabergs Lord Milligan 36-05-7270. Fråntagen sin 

licens. 

Sektion B 

Dino II Licensnr. 35-0173 kastrerad, Bostorp Bells RW 96 död, Rimskij 35-97-5720 fråntagen sin licens, 

Simberg Spinner 35-94-4380 fråntagen sin licens,  

 

Sektion C 

Lyckås Anthony 42-06-8036 fråntagen sin licens. 

Sektion D 
Caederwen Jac-Y-Cymro KWD 58 exp UK, Flying Spirith II. Licensnr. 37-0043 kastrerad, Parkhurst 

Flash Harry RWD 34 död, Swalesmoor Brenin Aur KWD 31 död, Derwen Dusk expoterad till UK. 

Welsh Partbred 

Veronas Bo-Gi ELIT död, EG Pauli död. 

Licensindragning 

Rhesfair Llwynog och Jack Sparrow II har fått sina hingstlicenser indragna, då korrekt 

redovisning ej skett. 

Föl tillverkade av dessa från och med 170101 är ej godkända. 

Fjordglimt Sir Thomson RWD 17 

Född 2001, Welsh Cob, e. Fjordglimt sir Johnson, ue. Cippyn Red Flyer.  

Ägare: Linda Wigren.  

En mycket ståtlig gentleman som utmärker sig både för sitt vackra utseende och 

för sin vänliga inställning mot allt och alla. En ponny som alltid är glad, som 

älskar att visa upp sig och som vill arbeta varje dag.  

Tävlad som ponny upp till och med Msv B hoppning med vinster och 

placeringar. Numera går han som stor häst, på grund av överårig ryttare, och 

tävlar även i Msv B dressyr med framgång.  

Mankhöjd 148 Avelvärdeklass GI+  Dubbeletta på kvalitetsbedömningen med 

43 poäng exteriört och 9-10 på hoppningen. 

Kommer finnas tillgänglig för naturlig betäckning 2017 hos Stuteri 

Humlegården. För mer info kontakta Ann Wadström. 

 

Vill du också ha din kvalitetsbokförda hingst med här? Skicka då in material till redaktor@swf.nu 
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B FÖRENINGSBREV 

Porto 

Betalt 

Avs:  

Svenska Welshponny & Cobföreningen 

c/o Frida Johansson 

Ågårdsgatan 3 

331 34 Värnamo 

Medlemskap 

 
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 2017: 

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. 

 


