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

Hemsida: www.swf.nu

Ansvarig utgivare av Welshponny-Nytt är 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: 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: 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,
Agriaansvarig: Ann Wadström

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER ÄR DEN 1 augusti 2017!
Omslagsbilden: Blaengwen Dafydd Foto: Yvonne Karlsson

Tryckt hos Screenprint AB, Norrköping
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Ordförandekrönika
Sommaren är här och många fina föl har fötts. Nya föl har och kommer att tillverkas.
Utställningssäsongen har börjat och jag hoppas ni får fina resultat och blir nöjda.
Själv har jag under våren åkt fram och tillbaka till Wales. Första turen var till AGM, som var i Swindon i
april. En trevlig tillställning, fullt med likasinnade. I början av maj körde jag min cobhingst till Derwenstuteriet i Wales, där han har betäckt deras fina cobston. Nu är det dags att hämta hem honom och börja
betäcka våra egna ston.
En kul grej, som jag ser framemot, är att det skall bli Engelska Ridklasser samtidigt som
unghästchampionaten i Vetlanda i september. Dit tänker vi åka, nu när det inte är Fayre Oaks den helgen
som sätter stopp för detta. Fayre Oaks är ju framflyttat ett par veckor. Tänk om man kunde få dessa
ridshowklasser att bli lika populära som i UK! Då hade vi fått bättre avkastning för våra B-ponnyer, som
just nu ligger i farozonen då Ridsportförbundet i stort sett tillintetgör dem. En bra Lead Reinponny eller
First Ridden ponny i UK kan ju säljas för upp till och till och med över 50 000 kronor. Det är dags att
welshuppfödare börjar satsa på denna tävlingsform också och inte bara se till hoppningen och dressyren.
Även små barn vill tävla, oavsett vad som sägs. Så vad vi/ni måste börja med är att anmäla till alla
ridklasser som bara går. Ridklasser på Bjärsjölagård, på Riks i Lerum, uppe vid Höga Kusten, Hofsta och
Avesta i september, Vetlanda i september, Lerum i november, ja allt vad ni kan hitta!
Den Internationella welshutställningen i augusti har ni väl inte glömt att anmäla till? Antingen med eller
utan häst. Det brukar vara en trevlig gemenskap för alla.

Ha en trevlig sommar och lycka till med vad ni än har för er!

GUNN

Tryckfelsnisse har varit framme!
I WPN nr 2 2016 blev det fel fotograf på bilden med Josefine
och Titbit. Rätt fotograf ska vara Yvonne Karlsson.
Är ni intresserade av att köpa bilder från Hingstvisningen av
Yvonne, så kan ni kontakta henne på 070-560 67 52 eller
horsemeadow2@hotmail.com
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För 27:e året i rad:
PROPOSITION FÖR SYDWELSH UTSTÄLLNING MED RIDKLASSER
PÅ BJÄRSJÖLAGÅRD 2 JULI 2017
Utställningsansvarig: Christer Nilsson
Domare utställningsklasser: Anita Aerts, Voermanhof Stud, Belgien och Bjarne Thers, Stutteri Thers,
Danmark
Domare ridklasser: Båda domarna.
Utställningen hålls enligt SWF:s utställningsreglemente. Utställningsresultat kan ej överklagas.
Utställningen är öppen för alla welshponnyer/cobbar, Welsh Partbred samt Anglo Welsh införda i SWF:s
grundstambok raskoderna 35, 36, 37, 42, 85 och 87.

Anmälningstiden går ut fredag 16 juni.
Ingen efteranmälan!
Anmäl i första hand direkt från det elektroniska formuläret på Sydwelsh hemsida. (http://sydwelsh.se)
I andra hand skriftlig via epost sekr@sydwelsh.se Anmälningsblankett hittar du på Welshponnyföreningens
hemsida www.swf.nu eller på Sydwelsh hemsida. (http://sydwelsh.se)
I tredje hand via posten till Annika Persdotter-Nilsson Humlamaden 579, 24796 Veberöd.
Anmälningsavgift medlemmar i Sydwelsh: 250 SEK för utställningsklass, Ridklass 250 SEK per ekipage.
Anmälningsavgift icke medlemmar i Sydwelsh: 350 SEK utställningsklass.
Ridklass 350 SEK per ekipage.
Föl visas gratis under förutsättning att också stoet visas i utställningsklass. Undantag är WPB samt Anglo
Welsh-föl med annan ras än welsh på stoet. Anmälningsavgift för dessa föl är 150 SEK.
Hingstar införda i SWF´s riksstambok eller kvalitetsbok deltar i utställningsklass utan kostnad.
Anmälningsavgift skall betalas till Sydwelsh plusgiro 330221-3 senast 16/6. Glöm inte ange vilken/vilka
hästar, ryttare och klasser inbetalningen avser samt ålder på häst och ryttare. Ange även utställares namn och
i förekommande fall e-mailadress. (Medlemsavgift SWF+Sydwelsh 375 SEK, familj 425 SEK)
Medlemmar i Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark och avelsföreningarna i Norge samt Finland inbjuds att
deltaga.
Eftersom vår utställning är avelsmeriterande redovisar vi utställningsresultaten till Welshponny- och
Cobföreningen. Redovisningen görs efter registreringsnummer, även för stambokförda hästar. Anger du inte
registreringsnumret, kommer inte utställningsresultatet att tillgodoräknas din häst!
Fullständig proposition finner du på www.sydwelsh.se
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Nya styrelsemedlemmar
Vi välkomnar några ”nya” ansikten i föreningens styrelse. Här kommer en kort presentation.
Mitt namn är Alma Hedskog och jag är 16 år. Jag bor i Stenkullen, utanför Göteborg. Jag går första året
på tekniklinjen på Lerums Gymnasium. Jag brinner för hästar och avel, framförallt för welshar. Att min
första ponny blev en welsh var en slump, men det är som en godispåse. Har man tagit en så är det svårt att
sluta.

Vi har ägt alla sektioner som vi tidigare ridit och tävlat
lite, men nu när intresset för ridning har svalnat hos både
mig och min syster har vi mest welsh mountains som vi
kör och avlar på.

Jag sitter även med i Svenska Hästavelsförbundets
ungdomsråd tillsammans med min syster där vi bl.a
arbetar för ett ökat samarbete mellan rasföreningarnas ungdomsgrupper. Jag tror på att skapa en plats där
unga kan mötas för att umgås, träffa nya kompisar och ha roligt så kan alla, oavsett om man har
avelserfarenhet eller inte, har egen häst eller inte, tävlar eller inte, känna sig välkomna. Denna plats skall
hjälpa ungdomar att bygga nätverk med bland annat erfarna uppfödare, domare och unghästutbildare m.fl.
Ett mål som sträcker sig in i framtiden är att bli exteriördomare. Just nu går jag på så många kurser som
jag bara hinner med för att samla på mig så mycket kunskap som möjligt.

~o~

Jag heter Sara Hedskog och driver tillsammans med mina två döttrar Stuteri Kash. Vem är jag då? Jag är
en så kallad hemvändare. Jag har flyttat runt i Västsverige under några år för att sedan flytta tillbaka till
Stenkullen, men tog det ett steg längre och flyttade hem till mamma och pappa med man, barn och alla
hästar. Vi håller på och rusta upp gården och att utveckla den så att den passar till vår verksamhet. En del i
det projektet var att bygga ett nytt hus till mamma och pappa, vilket nu äntligen står klart.
Hästar har varit en del av mitt liv sedan jag var liten. Att det
sedan blev två underbara flickor vars största intresse är hästar
har ju hjälpt till lite. Det är ju alltid lättare att motivera med att
vi faktiskt är tre som delar. Mycket hästar har det funnits och de
senaste 10 åren har det kryllat av welsh av alla sektioner. På
gården finns det tre welsh mountainston, ett föl och tre hingstar,
Strathies My Melody KWA 763, Arebro’s Mötley Crüe KWA
765, Arebro’s Metallica, Ekbäckens Sponken RWM 51, Stings
Spitfire KWB 176 och Linsa Lagavulin. Några föl har det blivit
och i år har den första med vårt eget stuteriprefix kommit, Kash
Esther.
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Presentation av styrelsemedlemmen Marie Nilsson:
Föddes den 20 oktober 1967 i Västerås där jag även växte upp. Med en pappa som orienterade på elitnivå,
en mamma som gillar att plocka svamp och en efterhängsen lillebror blev det vardag att tillbringa mycket
tid ute i skogen, nära natur och djur av alla de slag.
Mina kompisar som red lektion på ridskola gjorde det antingen på Rocklunda eller på Hamre i Västerås.
Själv föredrog jag Hamre. Där fanns det också gott om ponnyer av varierande storlekar vilket passade bra
för en redan då kortvuxen liten tjej som jag. Bäst gillade jag de underbara små welshponnyerna som
härstammade från Vallrum Ponnystuteri i Ransta, beläget inte alltför avlägset från ridskolan. Det var dessa
fantastiska individer som gjorde att jag fick upp ögonen för rasen. Självklart fanns det även större
ridskolehästar på Hamre och det dröjde inte länge förrän Zaba (SWB) blev min största favorit.
Efter skolgång och gymnasium blev jag anställd på Hamre. Halvtid till att börja med, men det utökades
snabbt till heltid då ett nytt stall blev klart. Det var mockning, putsning, borstning och fodringar dagarna i
ända och på helgerna följde jag med mina arbetsgivare ut på tävlingar. Då tog jag i första hand om Next
Flight, en underbart snäll Irlandsimport f.1980 som tävlade hoppning upp i medelsvår klass men även t.
ex. den godkände hannoveranerhingsten Lenski 680.
I juni 1990 flyttade jag och Zaba till Färentuna som ligger på härliga Mälaröarna strax väster om
Stockholm. Där började jag jobba hos Olle och Yvonne Lindström på Östertorps stuteri som under många
år var mycket framgångsrika uppfödare av främst shetlandsponnyer. Stuteriet avvecklades 2004 och
tillsammans med Olle och Yvonne flyttade jag till en mindre gård ca. 2 km från Östertorp. Här finns två
boningshus där jag hyr det ena. Mina ponnyer går i lösdrift med tillgång till boxar, en liten sadelkammare
och fina hagar med en fantastisk utsikt över Mälaren. Yvonne finns inte längre kvar i livet. Nu jobbar jag
halvtid för Solna Ridskola AB som drivs av Olle. Förutom att jag jobbar i ridskolestallet några dagar i
veckan så sköter jag även det administrativa med löner, bokföring m.m. Efter att Olle fick en stroke
behöver han hjälp med det mesta hemma på gården så resten av arbetsveckan ägnar jag åt att vara
personlig assistent.
Min första egna uppfödning föddes 1991. Det var Zaba’s son Zesam. Därefter har det blivit en liten ström
av ponnyuppfödningar ojämnt fördelade på raserna shetlandsponny, welsh mountain, welshponnyer och
welsh partbred. 1998 godkändes Exzentric som stuterinamn hos Svenska Ponnyavelsförbundet. På den
tiden var reglerna för att registrera ett stuterinamn sådana att man måste ha fött upp minst fem stycken
stamboksberättigade och registrerade ponnyer. Namnet Exzentric är en sammanslagning av delar ur
Östertorps Extras namn eftersom det var hon som var mor till de fem första ponnyerna. Nu pryder
registreringsbeviset från SPAF sin plats på väggen och alla
ponnyavkommor som är födda hos mig bär namnet som prefix. Fram till
och med 2017 är det 35 stycken till antalet.

Jag har varit aktivt engagerad i SWF under många år. Bland annat som
registrator, funktionär och som en av organisatörerna till utställningarna
på Salsta. Styrelsearbete är för mig inget obekant då jag sedan
ungdomsåren varit med i styrelserna för Mälardalens Ponnysällskap,
Stockholms Ponnyavelsförening, Svenska Hästavelsförbundet och även
ridklubbar. Det är med glädje jag ser fram emot att få sitta med i SWF:s
styrelse och min förhoppning är att försöka göra så att fler personer ska
få upp ögonen för världens vackraste ras. Läs gärna mer om mig och
mina ponnyer på hemsidan. Tveka inte att höra av er om det är något ni
funderar över kring welshponnyer.
Marie Nilsson, Stuteri Exzentric, Stavsborgsvägen 61, 179 97
Färentuna, Ekerö Tfn 08 - 560 434 26 eller 070 - 768 93 33
zaba@telia.com http://stuteri-exzentric.webnode.se/
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Årets Kvalitetsboksvisning
Årets Kvalitetsboksvisning för hingstar gick av stapeln i strålande väder den 25 mars på Grevagården,
utanför Skövde. Elva hingstar kom till visningen, efter att två stycken strukit sig. Fina hingstar visades och
kvaliteten var övervägande mycket bra, även om inte alla passerade nålsögat. Några hingstar hade mer
vårkänslor än andra och någon tog sig en extra tur i ridhuset. Dessbättre utan missöden.
Tyvärr var endast en sektion A hingst anmäld och det var Molstabergs Chapman, e. Heniarth Yarra Glen
u Molstabergs Celine ue Heniarth Quip. Han nådde inte riktigt ända fram till boken med poängen 87798 =
39 p, men han har flera mycket goda avkommor, då han av 10 födda fått 8 ston varav 5 diplomston, 1
gångartsdiplom, 1 guldbelönad och Junior Champion. Om/När han kommer upp i 15 avkommor med goda
resultat, kan han vid ansökan föras in i Kvalitetsboken på sina avkommors meriter.
I sektion B fanns fyra anmälda. Av dessa placerades Mynach Oregon främst med sina 42 p fördelade på
98799. En hingst av mycket god rastyp, med ett vackert huvud, lång välansatt hals, bra bog, något svag i sin
rygg och länd, välformat kors, brett lår. Ej helt korrekt fram och vinklad i sin has. God skritt med bra
övertramp och en god trav med bra hasarbete. Han infördes med avelsvärdeklass G. Mätte 132 cm och är e.
Eyarth Beau Geste u Mynach Oriana ue Moelview Mohawk. Han ägs av Lena Aniansson, Mönsterås och
uppfödare är Miss M.J.Gethin, Inverness, Skottland,

Mynach Oregon
Foto: Yvonne Karlsson
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I sektion C fanns endast en anmäld hingst, som tyvärr inte kunde tas in i boken.
Sverige kan stoltsera med mycket goda cobhingstar och många skulle stå sig väldigt bra i internationell
konkurrens. Dagens bästa hingst, BIK, återfanns bland cobbarna och han hade nått den aktningsvärda
åldern av 19 år. Han heter Blaengwen Dafydd och är väl bibehållen, av mycket god rastyp, välbalanserad,
vackert huvud, lång hals, bra manke, något matt i ryggen på grund av åldern, något toppigt men välmusklat
kors. Knipt under framknä, tät. Lång taktmässig skritt, god trav och då han visades på ring hade han ett bra
hasarbete. Han har egna meriter med framgångar i Nationell Msv klass i hoppning och även meriter i
dressyr och han har egna goda tävlande avkommor. Hans mätte 148 cm och tilldelades avelsvärdeklass GI+
för sina fina 99798 = 42 p. e. Blaengwen Brenin u. Rhystyd Charm ue Cippyn Red Flyer. Uppfödare är Mrs
N.S, Jones i Wales och ägare är Sara Isaksson i Rimforsa.

Blaengwen Dafydd
Foto: Yvonne Karlsson

Editions Mr Arcimedes e Fjordglimts Sir Thomson u Armanis M Chanell ue Leyeswick Dai. Uppf och
ägare Theresia Ljungdahl, Fristad är en hingst av mycket god rastyp, maskulin, ett vackert uttrycksfullt
huvud. En riktig ”welshman”. Välformad hals, något omarkerad manke, bra bog, låg i ryggen, välformat
kors. Välbenad från sidan, tät fram, bredspårig bak. Skritt med god takt och en trav med mycket bra
hasarbete och takt. En typisk cobtrav. Han mätte 148 cm och gjorde bruksprov med 6/8 i hoppning och 7,8 i
gångarter. Poäng 98789 = 41 p och avelsvärdeklass GI.
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Editions Mr Arcimedes
Foto: Yvonne Karlsson

En cobhingst som visades återigen, då han vuxit till sig och utvecklats positivt var isabellen Enderleins
Golden Flyer. Han mättes till 148 cm och var av god rastyp av ridmodell. Vackert huvud, lång välformad
hals, något lång rygg och länd och ett bra kors. Välbenad från sidan med breda skenor, tät, små hovar. God
skritt och god trav med bra steglängd, men mer cobaktion önskvärd. Särskilt bruksprov med 7/8 i hoppning
och 7,0 i gång. Exteriörpoäng 88888 = 40 p och klass GI. Uppfödare och ägare är Cecilia Enderlein Nilsson
i Höör.
En welsh partbred visades fram och också han kom tillbaka i år, efter att inte nått ända fram förra året. En
strålande glad handler berättade överlycklig att detta var målet och att de arbetat och tränat för detta hela
året. Bra jobbat får man säga. D´Diablo Da Vinci heter hingsten och han bokstavligen hoppade sig in i
Kvalitetsboken, med poängen 9/9 och 7,2 i ridprovet. Exteriörpoängen 88788 = 39 p. Han är av god modell
av huntertyp, välformad hals, bra manke, gracil, vinklad i sin has. Energisk skritt och en god trav.
Mankhöjd 145 cm. Införd med avelsvärdeklass GI. Han har dessutom med sig mycket fina resultat från
Kvalitetsbedömning i bagaget. E. Orchard d´Avranches u Pirelly ue Langaas Trinket. Uppfödare och ägare
är Josefin och Madeleine Friberg i Östra Ljungby.
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Enderleins Golden Flyer
Foto: Yvonne Karlsson

Ytterligare en nygammal hingst togs in i Kvalitetsboken och det var Downland Jaguar född 1999 e.
Downland Krugerrand u. Downland Jade ue. Downland Arcady. Uppf. Mrs K. Cuff Downlandstuteriet i
Wales. Ägare Agneta Hjortsparre på Öland.
Jaguar har tidigare visats med poängen 99777 =39 p och kunde nu införas på sina avkommors meriter.
Bland dem finns en Kvalitetsbokshingst och diplomston. Han mäter 133 cm och tilldelades avelsvärdeklass
B. Jaguar är för tillfället utleasad till Storbritannien.
Det var riktigt roligt att se alla hingstar på ring inför presentation av resultatet.
Tack till alla ideella krafter som gjorde dagen lyckad!

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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D´Diablo Da Vinci
Foto: Yvonne Karlsson

Meddelande till samtliga medlemmar i Svenska Welshponny & Cobföreningen
Det uppstod en viss turbulens på årsmötet på grund av påhopp i media på några medlemmar i styrelsen.
Det är viktigt att ta avstånd från sådant och samtliga deltagare i årsmötet har undertecknat nedanstående
punkter. Vi måste alla respektera våra medmänniskor och stå för våra åsikter och inte krypa bakom
anonymiteten på facebook och dylika media.
•
Vi stöttar den nuvarande styrelsen.
•
Vi uppskattar dess ideélla arbete och myndighetsutövning.
•
Vi tolererar inte personangrepp.
•
Medlemmar som skadar föreningen hör inte hemma i den.
•
Vi är stolta över vår förening – förstör inte det.
Valdemarsvik den 22 april 2017
Inger Becker Jenny Nilsson Mats Olsson
Christine Grindholmen, Aina Kjellstrand, Ann Wadström, Cecke Larsson, Cecilia Olsson, Alma
Hedskog, Klara Hedskog, Kristin Fägerskjöld, Helene Berg, Lotta Sandberg, Annelie Stigsdotter, David
Håkansson, Jeanette Mörner Norström, Agneta Svensson, Linda Björeman, Nicolina Braunerhjelm,
Agnetha Hjortsparre, Lena Aniansson, Annelie Andersson, Ylva Lindh, Anette Svensson, Pia Andersson,
Sara Isacsson, Sara Strömberg, Jenny Nilsson, Ingbritt Gustavsson, Johanna Gustafsson, Marie
Andersson, Ann von Arnold, Stephanie von Arnold, Theresia Ljungdahl, Kåre Johansson, Maarit
Toyryla.
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Svenska Welshponny & Cobföreningens årsmöte 2017
Svenska Welshponny & Cobföreningens årsmöte ägde rum den 22 april 2017 i Valdemarsvik. Det inleddes
med samling och frukost på Ekbäckens Stuteri och visning av stuteriets welsh mountainponnyer. Familjen
Becker – Dahlqvist visade upp Ekbäckens avelshingst Heniarth Mr Milligan och sju ston och ett alldeles
nyfött föl. Ett drygt 40-tal medlemmar hade infunnit sig och det blev ett par timmars trevlig samvaro.
Vädret var något kyligt men soligt.
Efter samlingen på Ekbäcken åkte deltagarna vidare till Ringarums Värdshus där en god lunch intogs.
Därefter följde årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Stipendium från Sveland delades ut till Ellen
Källgren som på ett förtjänstfullt sätt utbildat hingsten Hällebo Meriadoc RWD 77 och tävlat honom
framgångsrikt. En god representant för de unga som är aktiva inom welshrasen. Även 16-åriga Alma
Hedskog belönades med ett stipendium. Alma har visat ett stort intresse för welshrasen och har bland annat
varit med på Friends Arena och deltagit i tävlingen för Young Handlers som arrangeras av SH.
Till Årets Welshponnyuppfödare utsågs Ingela Johansson, Joelsbo Stuteri. Hon har under 2016 haft stora
framgångar i utställningsringen och då främst med Joelsbo Aztha som blev BIS på Riks och som fick
utmärkelser i hoppning och gångarter på 3-årstest, samt tilldelades avelsdiplom. Även på tävlingssidan har
Joelsbo-ponnyer utmärkt sig.
Nya ledamöter i styrelsen blev Sara Hedskog på två år, Marie Nilsson på två år, Maria Carlsson på ett år
och Alma Hedskog på ett år. Gunn Johansson valdes till ordförande på ett år. Samtliga revisorer omvaldes.
Valberedningen består av Inger Becker (sammankallande), Cecilia Olsson, Annelie Andersson och Jenny
Nilsson.
Ylva Lindh föreslog att årets avelskonferens skall handla om visning för Kvalitetsboken och allt
däromkring. Ylva erbjöd sig att arrangera en sådan konferens. Ett utmärkt tillfälle för medlemmarna att
komma och uttrycka sina åsikter och framföra goda idéer.
Jag och min familj vill passa på att tacka alla som kom till oss på
Ekbäcken. Det var så trevligt att träffa er alla!

Inger Becker

Heniarth Mr Milligan, Johan och Leo Foto: Sara Strömbäck

Ekbäckens Tottsie och Ekbäckens Tin Tin
Foto: Pia Andersson

Sida 13

Welshponny-Nytt

Besökare på Ekbäckens Stuteri Foto: Sara Strömberg

SvRF:s rankinglista
På TDB kan man hitta tävlingsstatistik. Härligt med så många welshar och welshkorsningar i toppen!
Dressyr
kat B
1. Monty f. 2004 e. Vermont ue. Carneval II uppf. Ann-Charlotte Larsson ägare: Marianne Lundin
2. Smörblommans Stormboy f. 2010 e. Rosinas Last Storm ue. Menai Silver Gold uppf. Kerstin Börjlind
ägare: Anna Felé
3. Ängaby Victor f. 2007 e. Cadfach Dennis the Menace ue. Merioneth Storm uppf. Sara Svensson ägare:
Kristina Martinsson
kat C
2. Adrenalin f. 2002 e. Vermont ue. Coed Coch Targed uppf. Carina & Frida Heinemann ägare: Lovisa
Adamsson
Hoppning
kat B
3. Sting´s Yaris f. 2006 e. Kulltorps Yrrol ue. Bona-Fide uppf. Stuteri Sting ägare: Wilma Fransson
kat C
2. Ambra f. 2003 e. Bostorp Bravad ue. Amal ox uppf. Almendarez Calderion Marcio ägare: Veronica
Johansson
Fälttävlan
kat B
1. Aspelunds Excallibur f. 2009 e. Symondsbury Tartar ue. Carolinas Foxglove uppf. Marlene Sandin
ägare: Aud Rendahl
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Positiva vindar hos Syd Welsh
Det börjar ordna upp sig kring utställningsplatsen på Bjärsjölagård, då
Hushållningssällskapet har utsett en ansvarig person som kommer att hålla i
reparationer, ordna toaletter och gräsklippning med mera. Gräsbanan framför
läktaren ska återskapas, efter att ha varit grusridbana några år.
- Det känns fint inför årets utställning med flera nya entusiastiska medlemmar i styrelsen och bland
suppleanterna, konstaterar ordförande Christer Nilsson. Hans brittiskinspirerade pub i Hjällaröd tjänstgör
som passande och trivsam samlingspunkt för SydWelsh möten och aktiviteter. Så även för årsmötet som
avhölls den 2 april. Eftersom två styrelsemedlemmar avsagt sig omval, fick styrelsen en delvis ny
sammansättning:
Christer Nilsson ordförande
Annika Persdotter-Nilsson sekreterare
Dorthe Stokholm kassör
Janni Wivel (tidigare suppleant) ny vice ordförande
Tina Larsson ny ledamot
Suppleanter: Cecilia Enderlein-Nilsson samt de nyvalda Kerstin Gustafsson och Christina Åkesson.
De avgående styrelsemedlemmarna Sanna Ottosson (tidigare vice ordförande) och Helle Andersson
(ledamot) hade inte tillfälle att medverka, utan kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.
Aktiviteter
Olika förslag på aktiviteter diskuterades, bland annat stuteribesök och ungponnyutställning. Alla var
överens om att vi måste sprida information om våra welshponnyer och visa att vi finns utanför kretsen av
uppfödare.
En broschyr och uppdatering av hemsidan är på gång genom Christina Åkesson respektive Annika
Persdotter-Nilsson. Dokumentation om föreningens historia ska sammanställas.
Medlemmar som har förslag på innehåll i menyn på den nya hemsidan är välkomna att maila detta till
Christer Nilsson: cnn.nilsson@swipnet.se
Förslag kom även på roliga och uppmuntrande priser, till exempel till ”Bredaste leendet” i ridklasserna och
”Publikens favorit” eller liknande på våra utställningar, allt för att skapa god stämning.
Ridklasser
Undertecknad redogjorde för vad de engelska ridklasserna står för: att visa fram ett prydligt ekipage där
ponnyn ska visas på ett så naturligt sätt som möjligt i bra balans och bärighet, och där ryttaren ska göra
mjuka övergångar. Det finns klasser för alla åldrar, även vuxna. Man kan börja redan vid tre års ålder i Lead
Rein, där ponnyn hålls i ledtygel.
Ett ökat intresse för ridklasser skulle gynna oss uppfödare att få avsättning för trevliga welshponnyer med
bra temperament. Det verkar också som om allt fler får upp ögonen för ridklasser, men tyvärr är det få
tävlingstillfällen och dessa sker inom avelsföreningarna. Det kläcktes därför en idé om att Syd Welsh ska
försöka få delta med uppvisning av några ridklassekipage i andra sammanhang än utställning. Till att börja
med kommer arrangörerna av de internationella fälttävlansarrangemang som hålls i Skåne varje år att
kontaktas om detta. Fyra ekipage i Lead Rein och lika många i en Open-klass skulle vara ett representativt
urval och förhoppningsvis kunna väcka intresse för welshponnyer samtidigt som ryttarna får ytterligare ett
tillfälle att visa upp sig.
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Mätning
I samband med årsmötet fick deltagarna bra information om reglerna kring mätning av ponny. Det var
Cornelia Larsson, Idyllens stuteri och Ponnyskola, Vinslöv, som stod för detta. Hon är ID-kontrollant och
godkänd mätman och tipsade om att det är klokt att vänja ponnyerna vid att mätas, för att undvika att de
spänner sig när det väl är dags för mätning på klinik. Dagen avslutades med praktiska övningar i mätning
och deltagarna fick känna och klämma på manken på nyligen avelsvärderade (40 p) sektion D-hingsten
Enderleins Golden Flyer och new forestvalacken Prins för att hitta högsta punkten. Detta var inte helt
enkelt och säkert åkte flera av deltagarna hem med föresatsen att genast kolla mankens konstruktion på de
egna ponnyerna i stallet.
Glöm inte anmäla till Bjärsjölagård
Nästa aktivitet inom Syd Welsh är den årliga utställningen på Bjärsjölagård, vilken hålls den 2 juli.

Glöm inte att anmäla dit, sista anmälningsdag är den 16 juni. Liksom tidigare år är ridklasserna öppna för
andra raser än welsh.
En kortpropp syns på ett annat ställe i tidningen, utförlig proposition ligger på hemsidan www.sydwelsh.com
Ingrid Andersson

BILDER FRÅN ÅRSMÖTET
Puben i Hjällaröd ger en passande inramning för Syd Welsh-folket.
Lunchpaus på årsmötet. (nedan till vänster)
Cornelia Larsson stod för teoretisk genomgång av reglerna för
mätning av ponny. (ovan till höger)
Årsmötet avslutades med praktiska övningar i mätning. (nedan)
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Sida 16

UPPFÖDARSTAFETT
Stuteri Kash
Sara Hedskog med familj

Linsa Lagavulin
Foto: Tuss Bennergård-Roja

Hur många welshar har ni? Kategori/sektion?
Just nu har vi sju egna och en på station. fem sek A, en sek B och två sek
C, Lyckås Alicia KWC 58, Strathies My Melody KWA 763 mamma till
Arebro’s Mötley Crüe KWA 765 (utlånad till Iglatjärns stuteri), Arebro’s
Metallica och Kash Esther. Hingstarna Ekbäckens Sponken RWM 51,
Stings Spitfire KWB 176 (leasad från Stuteri Simms) och Linsa
Lagavulin.

Hur kommer det sig att ni började föda upp welsh?
Vi skulle köpa en ponny till barnen och då blev en welsh. Lindåsens Fancy e: Fleetfoot RW 107 u:Blondie
II. Det var mest en slump, men denna underbara lilla ponny gjorde dock att vi föll ordentligt för rasen.
Welsharnas slogan “en ras att växa i” gjorde verkligen själ för sitt namn. Allt eftersom döttrarna vuxit har
även ponnyerna fått göra det. Vi har nu ägt alla sektioner som vi tidigare ridit och tävlat lite, men nu har
intresset för ridning svalnat och vi har satsat mest på welsh mountains som vi kör och avlar på.

Vilken avelsmålsättning har ni?
Vårt mål är att ta fram rastypiska ponnyer som är trevliga och hållbara med ett bra temperament, goda
rörelser och hög användbarhet inom såväl ridning, körning, avel och utställning.

Hur väljer ni ut avelsdjur? / Vad söker ni efter om ni ska köpa in nytt avelsmaterial?
Hitintills har jag gått mycket på magkänsla men det finns också en röd tråd. Temperament är viktigt,
eftersom vi föder upp barnponnyer. Alla är avlade åt samma håll och den gemensamma nämnaren i alla
våra mountains är Ekbäckens Moonbeam RWM 19 och Twyford Seed.

Vad anser ni vara er största avelsframgång?
När vi fick möjligheten att köpa Ekbäckens Sponken RWM 51.
Hans stam, temperament och exteriör är det vi vill grunda vår
avel på.
Ekbäckens Sponken och Strathies My Melody
Foto: Hans Hedskog

Har ni haft någon stor motgång?
Ja. Det har varit lite motgångar när det gäller föl. Det är inte så enkelt alltid att få en fölunge. Det har tagit
oss tre år att äntligen få vår första med prefixet Kash.
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Vad är drivkraften med ert arbete med welsharna?

För oss är detta en gemensamt intresse i familjen. Tillsammans
skapar vi något, ett andningshål i vardagspusslet. Att
tillsammans planera och genomföra allt från betäckning,
fölningar, träning och utställning ger mer än bara bra hästar.
Att sedan få se och följa de små genom livet blir en bonus.
Arebros Metallica Foto: Hans Hedskog

Vad anser ni vara swfs uppgift och är det något föreningen bör arbeta
mer aktivt med?
Swf skall arbeta för att främja medlemmarna och deras intressen samt vara
dessa behjälpliga med råd och upplysningar i avelsfrågor samt övriga
frågor som rör welshponnyn vilket jag tycker att de gör bra.

Har ni någon idealwelsh och varför?
Det finns flera men för att ta en nu levande så är det nog Heniarth Mr
Milligan RWM 57. Han har mycket bra typ, exteriör, gång och framförallt
hans temperament är fantastiskt. Senast på årsmötet såg vi honom visas
upp av lille Leo som utan problem kunde hantera sin hingst. Detta är precis
vad vi önskar hos våra avkommor.
Arebros Mötley Crue
Foto: Sara Hedskog

Strathies My Melody Foto: Hans Hedskog

Har ni några speciella planer/mål med era ponnyer under
2017/2018? Och i så fall vilka?
Ja i det närmaste så är det 3-års test och 4-års kvalitet för våra
unghästar. Sedan blir det så klart utställningar. Planen var att åka
med häst till Internationella i Holland i år men som det ser ut nu
får vi nog nöja oss med att vara publik.

Vilken uppfödare vill ni skicka stafettpinnen
vidare till?
Iglatjärns Stuteri, Madde Hedlund

Valfri fråga till nästa uppfödare?
Många fina ponnyer har kommit från ert stuteri.
Hur ser planerna ut för stuteriet i framtiden?

Kash Esther Foto: Sara Hedskog
Arebros Metallica
Foto: Sara Hedskog
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SPAF erbjuder...
...förmånlig annonsering i kataloger.
Inför årets finaler för 3- & 4-åringar den 23-24 september 2017 i Vetlanda, finns det möjlighet att annonsera
i katalogen.
Pris: Helsida: 300 kronor inkl moms.
Inskickat material ska vara i A4 format (svart-vit). Word eller som bild.
Annonsen skickas senast den 10 september till jettehansen@telia.com
Avgiften sätts in på SPAF’s plusgirokonto: 58 66 69-4 senast 10 september 2017. Märk inbetalningen med
”annons Vetlanda”.

Frågor besvaras av Jette Hansen jettehansen@telia.com 0431-44 00 47, 0730-77 61 93

Årets Ponny 2017
Till ÅRETS PONNY är samtliga BIS på respektive förenings Riksutställning, eller av resp. styrelse utsedd
representant, välkomna. Welsh representeras av sekt A, B, C, D och PB. Shetland representeras både av mini
och normalstor.
Årets Ponny kommer att utses lördag den 23 september i Vetlanda, i samband med Riksfinalerna för 3- &
4-åringar samt championat för 5- & 6-åringar.
Bedömning
Domare: Liselotte Erixon. Alla ponnyer går på ring först, sedan visas de enskilt efter domarens anvisningar.
Presentation av ponnyerna kommer att läsas upp (ras/namn/härstamning). Speakerunderlag med särskilda
meriter skickas till; Aina Kjellstrand, Österbrogatan 44, 385 34 Torsås, 070-690 91 03 senast 14 dagar före.
Ponnyer 2 år och äldre visas i träns, hingstar visas alltid i träns av person över 16 år. Ev. föl till visat sto
skall hållas i grimma. Visare under 16 år ska bära hjälm. Vi rekommenderar dock att alla bär hjälm vi all
hantering av ponnyn.
Sista anmälningsdag måndagen den 4 september 2017.
Kopia på ponnyns pass där härstamning och uppfödare finns med ska bifogas anmälan. Ingen
anmälningsavgift tas ut.
Anmälan (bil.) skickas till Jette Hansen, Örkelljungavägen 545, 26693 Munka-Ljungby,
jettehansen@telia.com
Uppstallning Bokning av box görs till: Barbro Mattsson jordgirl@telia.com eller 0383-521 24,
070-883 41 16. Betalning vid ankomst.
Tidsprogram kommer att läggas ut på Spaf’s hemsida: http://spaf.info/
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Välkomna till Sommarutställning 9 Juli - 2017
Domare: Helena Kättström Plats: MORF, Motala
Ponnyer samt Fjordhästar
Eventuellt kommer det att ske ändringar i propositionen. Anmälan kommer att ske via webben via SH, mer
info kommer när allt är klart.
Allmänna bestämmelser:
1. Anmälningstiden utgår den 12/6-2017, efteranmälningar mot dubbel avgift i mån av plats. Anmälan via
SH´s hemsida. För dom raser som ej kan anmäla där (exmoor och welsh) maila anmälan
till sibborpsstuteri@gmail.com Ange ponnyns namn, ras, födelsenr, far, mor, morfar, uppfödare och ägare
samt vilken klass den ska delta i.
2. Ponnyn ska ha pass i svensk rasförening eller motsvarande utländsk. Ponny utan pass kan inte delta. Vi
välkomnar även korsningsponnyer utan känd stam men med pass. Vi välkomnar även i Fjordhästar.
3. Utställare ska vara medlem i ÖPS. Medlemsavgiften, 150 kr kan betalas in samtidigt som anmälan.
4. Anmälningsavgift 200 kr. Betalning ska ske i samband med anmälan på BG 337-4527.
5. Före urlastning på utställningsplatsen ska utställare anmäla sig i sekretariatet och underteckna
hästägareförsäkran.
6. Om utställningen måste ställas in återbetalas anmälningsavgiften.
7. Hingstar från 2 års ålder SKA visas i träns. ÖPS rekommenderar även att yngre hingstar visas i träns.
Visare av hingst ska vara 16 år och äldre.

8. Visare under 16 år ska ha hjälm, äldre visare bör ha hjälm.
9. ÖPS förbehåller sig rätten att avvisa ekipage som uppför sig olämpligt på utställningsplatsen.
10. Utställningen hålls på gräsbana och vid dåligt väder i ridhus.
11. Katalog finns på hemsidan, katalog skickas inte i förväg, den delas ut på plats.
12. Medtag egen nummerlapp. Om du glömt ta med lapp finns det att köpa i sekretariatet för 30 kr.
Rosetter finns att köpa för den som önskar. Kostar 20:- Medtag jämna pengar tack!
BIR utses om det är 3 eller fler deltagare av samma ras, ponnyn ska ha fått 38 p eller mer om den är
under 4 år, äldre ponny ska ha fått 40 p för att bli BIR. Res-BIS utses om det är 5 eller fler av samma ras.
Vid 1-2 deltagare av samma ras går guldbelönad ponny vidare till BIS.
För att få delta i BIS-final måste 4-årig ponnyn ha fått lägst 40 p.
3-årig och yngre ponny ska ha fått lägst 38 p för att gå vidare.
Föl ska ha fått lägst 38 p för att tävla om titeln Bästa Föl.
Bästa veteran kommer att utses.
Det kommer även att anordnas en visningsklass för barn, anmälan på plats.
Vi mottar gärna hederspriser! Hör av dig om du vill sponsra en klass. Kostar 100 kr.
Varmt välkomna!
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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 073-689 61 28 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 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 är 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. Anmälningsblankett kan
tryckas ut från SWF:s hemsida. Kopia på pass skall åtfölja anmälan. Efter verifierad betalning meddelas
utställningsansvarig och stoet är berättigad att visas.
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 ö ver 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 073-689 61 28
18. Gräfsnäs vackraste BIS och reserv BIS utses.
Varmt välkomna till Gräfsnäs och Norra Älvsborgs Hästavelsförening!
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Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens Lokalutställning
med Ridklasser i Nybro, lördagen den 5 augusti 2017
Allmänna bestämmelser.
Utställningen är öppen för alla Welshponnyer/cobbar, Welshpartbred samt Anglo Welsh införda i SWF:s
grundstambok med raskoderna 35, 36, 42, 37, 87 och 85.
Anmälningstiden utgår den 17/7-2017. Efteranmälan mottages i mån av plats fram till den 26/7-2017 mot
dubbel avgift, 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 innan anmälningstidens utgång.
Anmälan skickas till Marie Larsson, Björsebovägen 5, 385 33 Torsås eller mail: marie@kvilla.se
Anmälningsblankett finns längre ner i propositionen. Det går också att anmäla via SWF:s hemsida
http://data.swf.nu/Stambok/ListShow.asp
Sponsra gärna genom att köpa en klass för 300 kr. Betalas genom swish till nr 070-690 91 03
Ange klassens namn och vilket sponsornamn.
Anmälningsavgifter för SWF medlem - ägare, utställare eller ryttare, 300 SEK/häst och utställningsklass och
200 SEK/ridklass och ekipage. Icke SWF medlem 400 SEK/häst och utställningsklass, 300 SEK/ridklass
och ekipage. Young handler 50 SEK/ekipage anmäls och betalas på plats. Kvalitetsbokförd hingst 0 SEK.
Medlemsavgift 300 SEK.
Anmälningsavgiften skall inbetalas på SWF:s PG 302 02 – 6 och skall vara inbetald senast anmälningstidens
utgång. Uppge utställningsdatum, ponnyns namn, klass, och utställare med telefonnummer på inbetalningen.
Medlemsavgift 300 SEK.
Anmälan till kvalitetsbokvisningen skall ske till SWF:s kvalitetsbokförare Inger Becker, Ekbäcken, 615 94
Valdemarsvik, åtföljd av anmälningsavgiften 250 SEK som betalas in på SWF:s PG 302 02 – 6.
Anmälningsblankett kan skrivas ut från SWF:s hemsida. Kopia på pass ska åtfölja anmälan. Efter verifierad
betalning meddelas utställningsansvarig och stoet är berättigad att visas.
Domare Utställningsklasser: Ylva Lindh Domare Ridklasser/Young handler: Madelene Beckman
Utställningen hålls enligt SWF:s utställningsreglemente. Utställningsresultat kan ej överklagas.
Utställningsklasserna kommer att utomhus på gräs. Ridklasserna utomhus på sandridbana.
Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger ej rätt att deltaga.
Alla hingstar skall visas i träns av person över 16 år.
Visare får ej vara iförda plagg med reklam (stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt)
Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anmälningsavgiften.
Servering: Enklare servering.
Boxplatser för daguppstallning: Bokas genom Aina Kjellstrand 070-690 91 03. 350 kr/box att betala kontant
på plats eller via swish nr 070-690 91 03 på plats. 100 kr fås tillbaka vid uppvisad mockad box.
Bedömning sker utan poäng. Rosett, plakett och skriven kritik erhålles. Ponnyer som visas för kvalitetsbok
blir poängbedömda på särskilt protokoll.
Championaten utses efter att samtliga blivit bedömda inom respektive sektion. Berättigade att delta är
förstaplacerad samt guldbelönad tvåa. Endast guldmedaljörer får delta. För att Champion skall utses måste
sektionens totala deltagarantal vara minst 2 st, samt för Champion reserv minst 3 st. Om endast två deltagare
i sektionen kan domaren besluta att tvåan med guld ändå ska gå vidare till vidare till Supreme Championatet
- Best in Show.
I varje sektion utses, Champion (BIR) med reserv, Senior Champion med reserv. Junior Champion med
reserv, (föl och unghästar, 0 till 3 år, tävlar om detta). Championföl med reserv, de två bästa fölen från varje
sektion tävlar om detta. Champion Valack med reserv, de två bästa valackerna från varje sektion tävlar om
detta. Supreme Champion med Reserv - Best In Show. Där tävlar samtliga Champions med reserv.
Varje klassvinnare (1 – 2 deltagare) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) tävlar om
Ridden Champion med reserv. Om endast en deltagare i klassen är det domaren som beslutar om denne går
vidare till Championatet.
Rätt till ändring i propositionen förbehålls. Klasser kan slås ihop om deltagarantalet endast är ett.
I övrigt hänvisas till kommande meddelande.
Förfrågningar hänvisas till Aina Kjellstrand 070-690 91 03
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Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens Riksutställning med
Show-Ridklasser, på Burhults Stuteri och Ridskola i Lerum
lördagen den 19 Augusti och söndagen den 20 Augusti 2017
Allmänna bestämmelser.
1. Utställningen är öppen för alla Welshponnyer/cobbar, Welshpartbred samt Anglo Welsh införda i SWF:s
grundstambok med raskoderna 35, 36, 37, 42, 85 och 87.
2. Anmälningstiden utgår den 10 juli Efteranmälan mottages i mån av plats fram till den 30 Juli 2017 mot
dubbel avgift, 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. Anmälningstiden för kvalitetsbok visning är densamma som ovan.
3. Anmälan kan med fördel mailas till riks2017@swf.nu Det går också bra att skicka anmälan till SWF c/o
Maria Carlsson Djup 13, 774 99 By Kyrkby. Anmälningsblankett finns att hämta på www.swf.nu man kan
också anmäla via hemsidan www.swf.nu
4. Anmälningsavgifter: Utställningsklasser 500 SEK/häst. För SWF medlem (ägare, utställare) 300 SEK/1:a
häst sedan 200 SEK/häst. Ridklasser 400 SEK/start. För SWF medlem (ägare eller ryttare ) 200 SEK/start.
Kvalitetsbokförd hingst 0 SEK
5. Anmälnings avgiften skall inbetalas på SWF:s PG 302 02 – 6 och skall vara inbetald senast anmäln10
Juli. Uppge utställningsdatum, ponnyns namn, klass, och utställare med telefonnummer på
inbetalningskortet. Medlemsavgift 300 SEK.
6. Anmälan till kvalitets bokvisningen skall ske till SWF:s kvalitetsbokförare Inger Becker Ekbäcken 615 94
Valdemarsvik 0123-100 07, 0702-096157. Email: beckeringer@gmail.com, åtföljd av anmälningsavgiften
250 SEK. Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s hemsida. Kopia på pass skall åtfölja anmälan.
Anmälan och betalning senast 10 Juli. Efter verifierad betalning meddelas utställningsansvarig och stoet är
berättigad att visas.
7. Uppstallning det finns ett begränsat antal boxar, bokning utav box skall göras till Lotta Sandberg, email:
lotta.sandberg@telia.com gärna i god tid före anmälningstidens utgång. Bokningen är bindande och skall
betalas till SWF:s PG 30202-6 efter bekräftelse om tillgång till box.
8. Domare : Sec. A, B, Wpb och ridklasser: Mrs Tracy Hook, Kemysfawr Stud Wales. Sec. C och D: Mr
Elgan Evans, Eglwysfach Stud Wales.
9. Utställningen hålles enligt SWF:s utställningsreglemente. Utställningsresultat kan ej överklagas.
10. Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger Ej rätt att deltaga
11. Alla hingstar 1 år och äldre skall visas i träns utav person över 16 år. Visare får ej vara iförda plagg med
reklam (stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt)
12. Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anm.avgiften.
13. Ponny eller Cob får endast deltaga i två ridklasser/dag.
14. Servering kommer att finnas både lördag och söndag. På lördagskvällen blir det gemensam Grillafton till
självkostnadspris. Anmälan till info@burhult.com
15. Bedömning sker utan poäng. Rosett och plakett (och skriftlig kritik) erhålles.
16. Championat enligt följande utses, endast Guldmedaljörer får deltaga. Championaten utses efter att
samtliga blivit bedömda inom respektive sektion. Berättigade att deltaga är Ettan och även guldbelönad tvåa.
För att Champion skall utses måste sektionens totala deltagarantal vara minst 2 st, samt champion reserv
minst 3 st Utses i varje sektion, Champion med reserv, Senior Champion med reserv, Junior Champion med
reserv, (föl tom 3 år tävlar om detta). Championföl med reserv utses alla sektioner tillsammans.
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Championföl, de två bästa fölen från var sektion tävlar om detta. Champion Valack med reserv, de två bästa
valackerna från var sektion tävlar om detta. Supreme Champion med Reserv = Best In Show. Där tävlar
samtliga champion med reserv.
17. 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.
18. Förfrågningar hänvisas till info@burhult.com
19. Övrig information kommer i meddelande till utställare samt på SWF:s hemsida
UTSTÄLLNINGSKLASSER
1. Hingstar och valacker födda 2016. (1 åring)
2. Hingstar och valacker födda 2015. (2 åring)
3. Hingstar och valacker födda 2014. (3 åring)
4. Ston födda 2016. (1 åring)
5. Ston födda 2015. (2 åring)
6. Ston födda 2014. (3 åring)
7. Valacker födda 2013 eller tidigare. (4 år och äldre)
8. Ston födda 2013 – 2006 som ej fölar 2016. ( 4 – 11 år)
9. Ston födda 2005 eller tidigare som ej fölar 2017. (12 år och äldre)
10. Ston födda 2013 – 2006 med föl vid sidan. ( 4 – 11 år)
11. Ston födda 2005 eller tidigare med föl vid sidan. (12 år och äldre)
12. Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2017 efter licensierad hingst.
13. Licensierade hingstar födda 2013 – 2011 ( 4 – 6 år)
14. Licensierade hingstar födda 2010 – 2006. ( 7 – 11 år)
15. Licensierade hingstar födda 2005 eller tidigare. ( 12 år och äldre)
16. Avkommeklass. Hingstar (behöver ej närvara) med minst 5 stycken på utställningen individuellt
bedömda avkommor 1 år eller äldre. Samtliga avkommor måste närvara vid bedömningen i klass 16.
17. Avkommeklass. Ston (behöver ej närvara) med minst 3 stycken på utställningen individuellt bedömda
avkommor 1 år eller äldre. Samtliga avkommor måste närvara vid bedömningen i klass 17.

Välkomna!

Särkens Spirit
Foto: Camilla Johansson
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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: Camilla Johansson. Hon har
skickat in dottern Emmy och Kallared Arizona Gold (sto,
f –11 e. Carrwood Redwing - Cottrell Artiste, uppf.
Kallareds Stuteri, ägare: Camilla Johansson).

GRATTIS CAMILLA! Ditt pris kommer på posten. I
nästa nummer koras ännu en lycklig vinnare…
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Internationella welshutställningen i Holland 2017
Nu är det snart dags för den Internationella Welshutställningen i Holland. Ska ni dit för att titta eller visa
häst? Jag tar väldigt gärna emot just ditt reportage från din resa till Holland! Skicka till redaktor@swf.nu
Du behöver inte skriva en massa. Bilder kan ibland säga mer än tusen ord…
Ser fram emot ditt bidrag!

Dear sirs and madams,
Hereby we are very pleased to send you the schedule of the 19th International Welsh Pony and Cob Show to
be held on the 12th of August 2017 at the National Equestrian Centre in Ermelo, The Netherlands.
With these wonderful showgrounds and the knowledgeable judges from multiple countries, appointed by the
International Committee at the meeting in Builth Wells in September 2016, we are aiming to organise a
successful 19th International Welsh Pony and Cob Show 2017.
As discussed at this meeting the entries for this show will be done through each countries society/societies.
Therefore we will also send you a digital copy and a promotional flyer of the International Welsh Pony and
Cob Show. It would be much appreciated if you can publish this on your websites and in members
magazines.
The entries for the show are closing the 10th of June 2017. Please send us the filled out entry forms with
copies of the passports with horse- and breeding details.
We aiming to provide all the latest news through our website and of course by email contact. On our website
there is information on possibilities to sponsor the show and to find hotels, B&B’s etc.
Any support from your society is more than welcome and will be highly appreciated. There are still open
slots to sponsor classes and some championships.
We hope to have informed you, when there are questions or comments please do not hesitate to contact us.
We are delighted to help.
We are looking forward to the entries of your country, so the 19th International Welsh Pony and Cob Show
will be are great meeting and reunion of breeders and enthusiasts of Welsh Pony’s from as many countries
as possible.
With kindest regards, The Organising Committee 2017
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B FÖRENINGSBREV
Avs:
Svenska Welshponny & Cobföreningen
c/o Frida Johansson
Ågårdsgatan 3
331 34 Värnamo

Emilia och Ricardos New Image under Sugarcup 2016
Ricardos New Image är e. Hengwys Tywysog u. Dabernon Mysteek ue. Dabernon Take That
uppf. Miss S Wellman Ägare/Foto: Lotta Karlsson
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