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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 Ylva Lindh.  

Ordförande: Ylva Lindh, Kestad Simberg 1, 533 96 GÖTENE 070-661 98 87. ordforande@swf.nu  ylva@simb.se 

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

Sekreterare & kansli: Marie Nilsson, Stavsborgsvägen 61, 179 97 FÄRENTUNA tel 070-768 93 33 sekreterare@swf.nu 

Kassör: Margareta Johnsson, Örsås Tallbacken 2, 512 94 SVENLJUNGA, tel 0325-62 81 45 kassor@swf.nu 

Produktförsäljning: Maria Axberg-Fagerlind, Edenberga 448, 312 95 LAHOLM tel 070-813 32 91 storspovens@gmail.com 

Mässansvarig: Aina Kjellstrand, Österbrogatan 44, 385 34 TORSÅS tel 070-690 91 03 ainak@hotmail.se 

Hemsideadministratör: Alma Hedskog, Olstorps Byväg 5, 443 96 STENKULLEN webmaster@swf.nu 

Stambokförare/Registrator: Maria Carlsson, Djup 13, 774 99 BY KYRKBY tel 0226-730 30  tel 076-321 03 29  

registrator@swf.nu 

Betäckningslicenser, beställning av betäckningsrapportblock, Föl- & Betäckningsredovisningar: Ann Wadström, 

hingstar@swf.nu 

Kontakt med WPCS/internationella kontakter: Ylva Lindh och Gunn Johansson, Jutagården, 443 38 LERUM 070-813 32 77 

info@burhult.com 

Årsboken/Utställningsresultat: Inger Becker,  Sävsjön Ekbäcken 1, 615 94 Valdemarsvik, tel. 070 20 96 157. 

beckeringer@gmail.com  

Kvalitetsboken: Marie Nilsson, Stavsborgsvägen 61, 179 97 Färentuna. 0707-689 333. kvalbok@swf.nu 

SWF:s SPAFrepresentanter: ordinarie Ann Wadström och Aina Kjellstrand Suppleanter: Agneta Svensson, Galtholmen 

Västergården 3, 524 96 Ljung. 070-594 67 40. agneta.svensson@swegmark.com och Birgitta Funk, Klev 1, 574 73 Landsbro.  

070-575 79 49. birgittafunk53@gmail.com 

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

SWF:s Ungdomsansvarig: Alma Hedskog, alma.hedskog01@gmail.com 

Syd-Welsh ordförande: Christer Nilsson, Hjällaröd 112, 243 92 HÖÖR tel 070-208 45 61 cnn.nilsson@swipnet.se 

Medlemsregister/Redaktör WPN/Material till Welshponny-Nytt skickas till: Frida Johansson, Ågårdsgatan 3, 331 34 VÄRNAMO 

tel. 070-583 11 99 redaktor@swf.nu 

SWF:s vandringspriser: Sara Hedskog, Olstorps byväg 5, 443 96 STENKULLEN 073-774 32 00 sara.hedskog@gmail.com 

Rosetter/Plaketter: Ann Wadström, ann@humlegarden.info 

Priser: Varje utställningsansvarig köper själv in priser.  

Materialförvaltare/Produktförsäljning: Maria Axberg-Fagerlind, Edenberga 448, 312 95 LAHOLM 070-813 32 91 

storspovens@gmail.com 

Agriaansvarig: Ann Wadström 

Mässansvarig: Göteborg - Aina Kjellström, Stockholm - Stephanie von Arnold, Hofsta Säteri, 640 20 BJÖRKVIK 073-060 05 65 

angvaktarns@hofsta.se 

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA NUMMER ÄR DEN 20 november 2018! 

Omslagsbilden: TEMPERS WILLOW KIMEYA  BIS på Welsh-Riks 2018  

Foto: Yvonne Karlsson 

Tryckt hos Screenprint AB, Norrköping 
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Ordförandekrönikan september 2018 

Jag tillträdde som ordförande i början av maj och det har varit mycket att sätta sig in i, men tack vare en mycket bra 

sammansatt och arbetsvillig styrelse så har jag börjat komma in i det mesta. Som de flesta har märkt så blev det inget 

byte av registrator. Vi är mycket glada över att Maria Carlsson beslutade sig för att fortsätta! Maria gör ett mycket 

bra jobb och är en stor tillgång för föreningen.  

Vad jobbar styrelsen med nu? Jo vi arbetar med SWF:s Plan och riktlinjer som ska vara inskickade till 

Jordbruksverket senast 1 november. Alla avelsorganisationer måste lämna in en ny ansökan. Det har blivit några 

förändringar i lagstiftningen som vi måste följa för att få fortsätta som godkänd avelsorganisation. Det medförde 

också att vi sett över våra reglementen, så även de har blivit reviderade. Sen har vi arbetat med vår årliga 

welshkonferens, som börjar närmar sig. Det har redan kommit in flera anmälningar och jag ser fram emot att träffa er 

alla i Jönköping! Vi har fått ihop ett intressant program. Passa på att ta del av mycket skickliga och erfarna föreläsare 

i de olika ämnena: Utställning, Engelska ridklasser, Körning och Hästens Färger. 

Styrelsen har också tillsatt en hingstnämnd. Den består av Madeleine Beckman (ordf.), Mats Olsson, Kulltorps Stuteri 

(vice ordf.) samt från UK Len Bigley och Catryn Bigley, Llanarth Stud. Len har dömt här förut och är bekant med 

vårat system. Hans dotter Catryn är uppskattad domare (godkänd för alla sektioner, dömer mycket sektion A) i UK. 

Hingstnämnden förstärks även med en person med specialkompetens: Viveka Karlestrand, som är mycket duktig och 

påläst när det gäller stamtavlor både nationellt och internationellt. Hon är även insatt i welsharnas 

tävlingsprestationer. Vi har även ett datum och en plats för kvalitetsboksvisningen 2019; 23-24 mars på Grevagården, 

tillsammans med de andra ”långbenta” (har jag lärt mig det heter) ponnyraserna.  

Vi har också jobbat på att få till welshmästerskapen i hoppning och dressyr. Tyvärr lyckades vi inte med dressyren, 

men hoppningen blir hos Jönköpings Fältrittklubb den 10-11 november. Håll utkik på SWF:s hemsida för ytterligare 

information. Till nästa år kommer vi vara ute i god tid, så se fram emot ett welshmästerskap i dressyr OCH hoppning 

2019. 

Vår Riksutställning avhölls på Burhults Stuteri och Ridskola. Det var en mycket trevlig och välarrangerad utställning. 

Många fina welshar visades upp och Best In Show gick till Norge och Tempers Willow Kimeya, ett welsh cobsto. 

Reserv BIS gick till ett annat nordiskt grannland; Danmark, ett sektion C-sto vid namn Fjordglimt Lady Gaga. Två 

mycket vackra, rastypiska och väl visade hästar i utmärkt skick. Grattis till ägare och uppfödare till dessa hästar! 

 

Avslutningsvis vill jag uppmana er alla att läsa SWF:s etiska regler (finns på sidan 18 i detta numret), antagna av 

styrelsen 2 juni 2018.  

 

 

Ylva Lindh, ordförande i Svenska Welshponny & Cobföreningen 
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Hur många welshar har ni? Kategori/sektion?  
Vi har sex welsh sec D, fyra ston och två hingstar 
 
Hur kommer det sig att ni började föda upp welsh?  
Upptäckte de fantastiska welsharna genom min gode vän, Johanna Pegers, som då drev stuteri JP. Hon och 
Maria Carlsson tog hem vår första welsh, Drysiog Bethan (welsh C) på en resa till Wales. Bethan hade ett 
stoföl vid sidan, Nicola och var dräktig. Året efter föddes Mogårdens Bethy, som senare blev diplomsto. De 
tre blev våra första welshar och sedan har ingen annan ras kunnat konkurrera med dessa kloka och vackra 
hästar. 

 
Vilken avelsmålsättning har ni?  
Vår målsättning är en välstammad welsh sec D med storlek, gärna runt 
150-155cm, en positiv häst med gångarter och en bra ridbarhet. Och en 
massa utstrålning såklart ☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hur väljer ni ut avelsdjuren?   
Vi har på stuteribesök i Wales hittat några stuterier, vars hästar, tilltalar oss och försöker ta hjälp av, se och 
lära av dem. Oftast har vi köpt in föl med stam som tilltalar oss och sparat de vi tyckt bäst om.   
       
 
 
Vad söker ni efter om ni ska köpa in nytt avelsmaterial?  
Avelsmaterialet ska ju ha de egenskaper vi beskriver i avelsmålsättningen, det vill säga för oss, en bra stam, 
bra temperament, ridmodell, storlek, gångarter och massor av utstrålning.    
 

UPPFÖDARSTAFETT 

Stuteri Mogården 

Ann-Charlotte Togner 

Danyreglwys Jack the lad och mamma 

Danyreglwys Ebony   

Maesmynis Harriet  

Mogårdens Sallie 

i täten 
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Vad anser ni vara er största avelsframgång?   
Vi har inte så många egna uppfödningar, men har från de första 
åren med sec. C fått diplom och gångartsdiplom på några av 
våra ponnyer e. Mogårdens Little Robin, som också har en son, 
som blev bästa 3-åriga hopponny. Sen kom vi nog av oss med 
visning länge efter att vi med en ponny fick 36 p och 42 p med 
två veckors mellanrum, bedömningssport... Fast numera beror 
det mest på att vi blivit lite bekväma.  

Har ni haft någon stor motgång?  
Vi fick en gång in sjukdom med en importerad ponny och det 
var en besvärlig period med mycket oro, men allt gick bra till 
slut. 

Vad är drivkraften i ert arbete med welsharna?  
Vi blir glada av våra welshar varje dag. De är så himla roliga att jobba med, men det kan också ibland räcka 
med att se dem i hagen för att känna lycka! Höjdpunkten är ju såklart fölen på våren. 

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

Jag är inte så insatt, men det jag ser tycker jag SWF jobbar fantastiskt bra med. Engagerade människor som 

ska ha en stor eloge för detta! 

Problem med testiklar hos våra welshhingstar diskuteras ibland. Borde vi kartlägga testikelstatus ex 

veterinärintyg vid kastration för att se omfattningen?  

Ja det kunde ju vara en bra ide! 

 

Vilken uppfödare vill ni skicka stafettpinnen vidare till? 

Maria Borwall och Per Börjesson, Ågårdens Stuteri 

 

Text och bild: Ann-Charlotte Togner 

Danyreglwys Jack the lad   

Crumpwell Safia  

Mogårdens Sallie  

Mogårdens Cali med mamma Menai super Carmen  
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Llandudno WPCS AGM 2018 

 

Som Life Honourary Member brukar jag deltaga på WPCS årsmöten i Wales och i år var inget undantag, 

speciellt när det var min bäste vän Ifor Lloyd som stod för arrangemanget då han var avgående President 

för WPCS. 

Sällskapssjuk som jag är vill jag ha med mig mina andra goa vänner, som också är medlemmar i WPCS, så 

för ett år sedan maj 2017, bokade vi hotellrum på St Georges Hotell i Llandudno, Ingela Johansson, Ann 

Wadström Anna Jutestrand Tollbom och jag. På torsdagen efter påsk flög vi till Manchester och hade en 

härlig lugn biltur till Llandudno och vi bara satt och insöp den vackra omgivningen. Det är så vackert att 

se. Själva staden ligger utefter kusten i norra Wales mellan fastlandet och halvön Great Orme. Staden är 

den största badorten i Wales och där hela strandpromenaden fylls utav gamla härliga stora hotellbyggnader. 

Vilket Hotell och vilka fina rum! Så härlig atmosfär. Snart träffade vi andra vänner som kom för AGM. Så 

många deltagare som kommer till detta stora arrangemang går inte att jämföra med SWF:s årsmöten på ca 

30 personer, här går man ”man ur huse” så att säga. 

Fredagen tillbringade vi i staden med lite shopping. Vissa ekiperade sig för lördagskvällens stora fest och 

några såg till att bli rätt skodda för dansen. På fredagskvällen hade the Young Ambassador Euros Llyr 

Morgan ordnat till med underhållning. Det var ett gäng ungdomar som sjöng var för sig, spelade harpa, 

gitarr och pytteliten gitarr samt dansade glocdans och hade race med hoppbollar. En del var även utklädda 

till riktiga jockeys, till publikens stora förtjusning. Man säger ju att walesarna är det sjungande folket, 

sången studsar mellan bergen. Och så vackert de sjöng, det avslutades med att alla tillsammans sjunga en 

typisk walesisk sång. Man fick ståpäls. 

På lördagen började AGM Årsmötet kl.13.00. Årsmöte i WPCS går inte till på samma sätt som här hemma. 

I början utav året får medlemmarna tillsänt sig ett brev med namn som har nominerats till styrelsen. Man 

skall då kryssa i vilka man vill skall komma in i styrelsen. (Några styrelsemedlemmar sitter ju kvar på 

några år precis som vi har det) En rösträkning görs och man redovisar detta under mötet, ordföranden väljs 

inom gruppen. Men innan man tillkännager namnen går man genom verksamhetsberättelsen, ekonomi mm 

som brukligt. Det delas ut en massa utmärkelser och i stort sett alla är på plats för att ta emot dem. Hela 

styrelsen sitter framme på ett podium och svarar på de frågor som ställs, var och en ur sitt 

verksamhetsområde. Man väljer också en President och en vice president som tar över näst kommande år, 

även dessa har man fått fylla i på sitt votingpaper och skickat in. Årets nya president tar över och en ny 

vicepresident har valts. Det är väldigt formellt och högtidligt. 

 

 

 

 

Ingela, Lloyd och Gunn. 
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På kvällen var så den stora middagen med över 400 personer anmälda. Vilken sal man hade dukat upp i. 

Detta året var det då Ifor och Myfanwy Lloyd som stod för arrangemanget, vilket betydde att vi i svenska 

gänget blev lite medhjälpare till att fixa till de sista bitarna innan alla anlände. Det fixet bestod i att plocka 

upp alla saker som hade skänkts till en auktion till förmån för cancerforskningen. Det var så mycket som 

folk hade skänkt, hotellvistelser, B&B övernattningar, äventyrsvistelser, vin, tavlor, betäckningar och 

mycket, mycket mer. Självklart hade jag ju också skänkt något, 6 st whiskyglas med Coed Coch Madog 

ingraverad och Ingela hade skänkt 6 flaskor vin från sin vingård i Ungern. Ytterligare tre svenska damer slöt 

samman till oss. Dessa hade skänkt en korg med svensk mat och dryckesvaror såsom Kalles kaviar, 

messmör, knäckebröd, akvavit mm. Denna härliga korg gick för 350 pund, under svenskarnas skratt och 

jubel. Kaviar som de kanske trodde var rysk kaviar. Själv ropade jag in en tavla. Det var ett tryck som bara 

finns i två exemplar och själva originalet finns på Derwen och jag har alltid beundrat detta fina motiv på 

Derwen Royal Express och Dafyd Lloyd. Självklart och till allas stora glädje fick vi höra Lloyd Macey in 

live. Lloyd deltog i höstas i X factor och slutade totalt som tvåa. Ni har säkert hört honom sjunga då jag 

delade dessa X-factorklipp flitigt i höstas. Vilken röst och så trevlig dessutom. Lloyd tog t o m en selfie 

ihop med oss, sina svenska vänner. Efter en lång, mycket trevlig fest, tog vi oss tillbaka till vårt härliga 

hotell. 

Ny President blev Elizabeth Russel, Gartconnel Stud i Skottland och hon bjöd in oss till hennes fest i 

Glasgow nästa år. Naturligtvis lovade vi att vi kommer. Dags att boka nu, för att få plats. 

 

Gunn Johansson 

 
Ann Wadström ursnygg i sin nyköpta klänning,  

med Lloyd Macey 

Gunn med sin inropade tavla på Derwen Royal Express 
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Välkomna till Svenska Welshponny & Cobföreningen konferenshelg med temat 

Engelska Ridklasser, utställning och körning. 

17-18 november 2018 på Scandic Elmia Jönköping 

Program 

Lördag 17 november 

Kl 11.30 Lunch på hotellet 

12.00  Inskrivningen börjar 

12.30  Välkomna! Inledning av konferensens moderator Ylva Lindh.  

12.35  Utställning – Jo Filmer, Longhalves Stud, UK. Med svensk hjälp går vi igenom allt som är  

  värt att veta när det  gäller förberedelser och visning av welshponnyer och cobbar. Frågestund. 

14.40  Eftermiddagsfika  

15.00  Engelska ridklasser – Jo Filmer, Longhalves Stud, UK. Med svensk hjälp. Så går det till,  

  hästens utrustning,  ryttrens kläder. Frågestund. 

16.45  Ylva Lindh - marknadsföring, hur kan vi få fler att välja welsh? Samt några minuter till vår  

  sponsor Agria. 

17.15  Quiz – den alltid så dramatiska frågesporten, fina priser  

19.00  Gemensam middag med sedvanlig prisceremoni. Hotellets restaurang, buffé. 

Söndag 18 november 

Kl 09.00-12.00 Hästens färger – Helena Kättström, veterinär och exteriördomare, lotsar oss genom  

  djungeln med welshens alla färger och hur de nedärvs. Frågestund. 

10.00  Förmiddagsfika ca 20 min, därefter fortsätter Helena Kättström 

12.00  Körning – Rebecca Kristiansen, berättar om sina erfarenheter med nationell och   

  internationell körning med welsh. Frågestund. 

12.50  Avslut 

13.00  Lunch på hotellet 

 

Därefter är de som vill välkomna till familjen Kristiansen, som bor 10 minuters bilväg från Jönköping mot 

Huskvarna, att se körning med bl a welsh coben Plassens Lucky Luke, SM-segrare i sportkörning 2016, 

2017 och 2018 och EM-segrare 2018! 

Språngrulla 

Kom ihåg att alla språngrullor skall skickas till Ann Wadström  

före den 1 oktober. 

Ann Wadström, Barne-Åsaka Essetorp 703, 465 95 NOSSEBRO  

tel 070-823 74 49 hingstar@swf.nu 
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Forts. inbjudan till Welshkonferens 

MH Dressage kommer vara med på konferensen och visa utrustning, ingen försäljning på plats. 

Anmälan senast den 10 oktober som görs genom inbetalning enligt nedan. 

Alternativ: 

1. Hela konferensen med boende i delat dubbelrum lö-sö. 2 lunch, 2 fika, 1 middag   1160:- 

2. Hela konferensen med boende i enkelrum lö-sö.2 lunch, 2 fika, 1 middag    1450:- 

3. Hela konferensen med boende i delat 3-bäddsrum lö-sö, 2 lunch, 2 fika, 1 middag   1110:-  

    (Finns endast 2 rum) 

4. Hela konferensen med boende i delat 4-bäddsrum lö-sö, 2 lunch, 2 fika, 1 middag   1080:-  

    (Finns endast 2 rum) 

5. Hela konferensen utan boende. 2 lunch, 2 fika, 1 middag.         780:- 

6. Hela konferensen utan boende. 2 lunch, 2 fika.           640:- 

7. Endast Lördag med 1 lunch, 1 fika             370:- 

8. Endast Söndag med 1 lunch, 1 fika               370:- 

9. Endast middag                  140:- 

10 Medlemsavgift SWF                 300:- 

  

Kostnad per person, gäller medlem i SWF (subventionerade priser av SWF).  

Obs! Icke medlem betalar 300:- extra.  

Inbetalning görs till SWF pg 3 02 02-6.  

Ange Konferens + det eller de alternativ nr du valt, namn, adress, tel nr/ mail. Om delat rum - ange med 

vem/vilka. 

Ni som vill boka 3- eller 4-bäddsrum, kontakta Ylva innan, då det är så få rum tillgängliga.  

Ni som har speciella önskemål om kost, skicka ett mail om det.   

Anmälan är bindande efter den 10 oktober. Ni som bokar tidigt och får förhinder kan alltså avboka  fram till 

den 10 oktober.  

Det är ett begränsat antal platser och förbokade hotellrum, så boka i god tid för att säkra en plats! 

Kontaktperson SWF Konferens är Ylva Lindh, mail ordforande@swf.nu, tel 070-661 98 87 
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Svenska Welsahponny & Cobföreningens lokalutställning  

på Salsta Gård den 17 juni 2018 

 

Svenska Welshponny & Cobföreningen anordnade en utställning med ridklasser och Young Handler på 

Salsta Gård den 17 juni. Glädjande nog var ett 60-tal ponnyer anmälda. Tyvärr så var det inte så många 

anmälda till ridklasserna. Domare för utställningsklasserna var Peter de Rade, Zonneviede Stud, UK, med 

Alma Hedskog som sekreterare och för ridklasserna Ingela Johansson, Joelsbo Stuteri, med Eva Jangö som 

sekreterare. 

Vädret hade sedan lång tid tillbaka varit mycket torrt, men det skulle visa sig att det enda regn som skulle 

komma denna torra sommar inföll vid lunchtid i form av ett skyfall så att utställningen fick lov att flytta in 

i ridhuset. Ett annat regn var också ett guldmedaljregn. Peter de Rade delade ut inte mindre än 40 

guldmedaljer. Säkert välförtjänta, då klassen på de visade ponnyerna var hög. Det blev många ponnyer till 

BIR och det blev där en ytterligare rangering. Till BIS-ringen kom några verkligt fina individer som gav 

domaren en hel del huvudbry att komma underfund med vad han tyckte bäst om. 

Bedömningen började med Welshponny av Cobtyp, som tyvärr endast hade två anmälda och en kom fram 

till bedömning och det var Chris Tea Afrodite (Menai Christopher x Moorcroft The Goddess) ägd av 

Christina Widmark Saari, Stöde. Hon fick en silvermedalj. Det blev därför inga championat i denna 

sektion. 

Welsh Cob Sekt. D hade glädjande nog flera anmälda, nämligen åtta stycken varav sex visades, och 

samtliga guldbelönades. Klassen för 1-åriga ston hade en deltagare nämligen Nätebäckens Desert 

Hannah (Linner Hedwr x Beech-Hay Desert Maid) ägd av Karolina Stjärnberg, Alunda, och hon utsågs till 

Junior Champion. 

2-åriga Stäringe Aditi (Swalesmoor Brenin Aur x Kildegaards Kath) uppfödd av och tillhörande Marie-

Louise Almgren, Flen, guldbelönades och blev Reserv Junior Champion. Midsommargårdens Anwyl 

(Blaengwen Dafydd x Tyngwyndwyn Haley) tillhör Sara Isacsson, Rimforsa, som även fött upp henne. 

Anwyl tilldelades guld. Hon hade tidigare visats på 3-årstest med utmärkelse (49 p) i hoppning och var klar 

för Kvalitetsboken. 

Valacken Wish King Louie (Nebo Llewelyn x Ffoslas Heather King) f. 2012 hos Stuteri Wish och 

tillhörande Kristina Karlén, Stockholm, tilltalade domaren. Han blev Reserv Senior Champion, Reserv BIR 

och Reserv Champion Valack. 

I klassen för ston födda 2007 – 2014 vann Linner Heulyn (Nebo Red Dragon x Tyngwndwn Heulwen) 

född hos Susanne Lindh, Stenstorp, som också äger henne. Hon visades mycket förtjänstfullt av unga 

Fanny Andersson som har lärt sig konsten att visa av sin 

mamma Mia Andersson. Heulyn blev Senior Champion, BIR 

och BIS. Ett sto av yppersta kvalitet med underbar front och 

som bär sig bra i rörelserna. Visad i strålande skick, tyckte 

domaren. 

Gloria First Lady (Parkhurst Flash Harry x Lindberg 

Cassandra) ägd av Lina Thoor, Kil, blev tvåa i klassen. 

Det var roligt att se en så fin samling sektion D, då ju inte så 

många cobägare brukar komma till Salsta och 

visa. Domaren tyckte att det var mycket god klass på de visade 

cobbarna. 

Nätebäckens Desert hannah 

Foto: Pernilla Hägg  
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Welsh Ponny Sektion B hade 13 anmälda och det var 

också glädjande, då det inte brukar vara så många sektion 

B på Salsta och även här var det god klass på de visade 

ponnyerna. 

 

1-åriga hingsten Arhults Amadeus (Arhults Waldemar x Cottrell Arian) född hos Agneta Hjortsparre, 

Borgholm, som också äger honom, guldbelönades och blev Reserv Junior Champion. 1-åriga stoet 

Kulltorps Timjan (Mowbray Pilgrim x Kulltorps Lavendel) från Mats Olsson, Ljungbyholm, fick även 

hon en guldmedalj.  

2-åriga ston hade två deltagare och som etta med guld placerades Janpete Classy Lady (Janpete Tom 

Thumb x Janpete Baby Cham). Hon ägs av Mia Andersson i Skene, och hon blev Junior Champion, BIR 

och Reserv BIS. Hon är ett sto av god rastyp med en mycket bra front och perfekt producerad och visad i 

mycket gott skick. Tvåa i klassen med guld blev Ängvaktarns Sommersby (Birtley Don x Kulltorps Iris) 

tillhörande Ann & Stephanie von Arnold, Björkvik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre 3-åriga ston visades och som etta med guld placerades Ängvaktarns Odette (Birtley Don x 

Ängvaktarns Thisbe) ägd av Ann & Stephanie von Arnold, Björkvik. Tack vare sin guldmedalj togs 

Odette in i Kvalitetsboken och Birtley Don fick sitt första sto i boken. Tvåa i klassen även hon med guld 

blev Min Topaz (Downland Jaguar x Möllegaards Starlet) född hos Elisabeth Lundgren, Målilla, som 

även äger henne. Också Topaz kom in i Kvalitetsboken. 

I klassen för ston utan föl födda 2007 – 2014 fanns Lillemons Velocette (Simbergs Hip Hop x Lillemons 

Spitfire) ägd av Malin Kullinger, Västerfärnebo. Velocette guldbelönades och blev Reserv Senior 

Champion. 

Bland yngre ston med föl visades ett sto, nämligen Kulltorps Kristall (Paddock Camargue x Kulltorps 

Umbelline) som fick guld och blev Senior Champion och Reserv BIR. Hon ägs av Mats Olsson, 

Ljungbyholm. 

Wish King Louie 

Foto: Ylva Lindh 

Ängvaktarns Odette Foto: Ylva Lindh Lillemons Velocette Foto: Ylva Lindh 
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Ett äldre sto med föl visades och det var Marie Nilssons, Färentuna, Telynau Gwyneira f. 2003 (Eyarth Rio 

x Telynau Gwenora) och även hon guldbelönades. Gwyneira togs in i Kvalitetsboken. 

Den premierade hingsten Downland Wild Fowler RW 117 (Downland Arcady x Downland Moonwalk) ägd 

av Mats Olsson, Ljungbyholm, tilldelades en guldmedalj. 

Två föl visades och som etta med guld placerades ett stoföl från Kulltorp (Mowbray Pilgrim x Kulltorps 

Kristall) ägare Mats Olsson. Tvåa även han med guld blev Exzentrics Gigolo (Simberg Hobnob x Telynau 

Gwyneira) ägd av uppfödaren Marie Nilsson, Färentuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welsh Partbred hade bara en deltagare men en mycket bra sådan. Det var det 5-åriga stoet Arhults 

Chanelle (Speyksbosch Diablo x Shore Brooks Coco) född hos Agneta Hjortsparre, Borgholm, och ägd av 

Chanell Almin, Väddö, som guldbelönades. Chanelle inbjöds av domaren att deltaga i BIS. 

Welsh Mountain Sektion A var som vanligt flest till antalet på Salsta. 30 stycken visades. 

I klassen för 1-åriga hingstar fanns en deltagare och det var Mr Terrific (Heniarth Mr Milligan x 

Engelykke´s Tsarina) som är född hos Eva Svensson, Riala. Han guldbelönades. 

2-åriga hingstar var tre till antalet i klassen och samtliga guldbelönades. Som etta placerades Salstas 

Pilgrim (Salstas Mountain Mint x Molstabergs Pavlova) ägd av Elisabeth Rudbeck, St Sundby. Han blev 

Junior Champion och domaren tyckte att han hade en bra framtid. Tvåa blev Salstas Gabriel (Salstas 

Mountain Mint x Sunwillow Georgina) även han ägd av Elisabeth Rudbeck. Trea i klassen Mälby Fleur de 

Lys (Salstas Mountain Mint x Mälby Mille Fleur) född hos Jeanette Mörner Norström och ägd av Elisabeth 

Rudbeck. 

 

Kulltorps Kristall 

Foto: Ylva Lindh 

Kulltorps-föl Foto: Ylva Lindh Salstas Pilgrim Foto: Ylva Lindh 
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Klassen för 3-åriga hingstar hade en deltagare nämligen; Salstas Pimpernel (Salstas Mountain Mint x 

Salstas Pavlova) född hos Elisabeth Rudbeck, St Sundby, som också äger honom. Han guldbelönades. 

Samtliga 2- och 3-åriga hingstar har Salstas Mountain Mint som far. Mountain Mint har tillbringat ett par år 

i Wales och har med Team Tibbey haft stora framgångar i utställningsringen. 

Två ettåriga ston visades och båda tillhörde Elisabeth Rudbeck, St Sundby. Som etta placerades med guld 

Salstas Matilda (Lacy Victa x Salstas Miss Blizz) och tvåa även hon med guld Salstas Mercedes (Lacy 

Flying Be x Salstas Madonna). 

Klassen för tvååriga ston hade även den tre deltagare som alla ägs av Elisabeth Rudbeck, St Sundby. Som 

etta placerades Salstas Catmint (Salstas Mountain Mint x Salstas Carolina) som fick en guldmedalj. Tvåa 

blev Lacy Florence (Idyllic Idris x Norbank Florentine) född hos Lacy Stud, Wales, som även hon 

guldbelönades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett treårigt sto visades och det var Molstabergs Tiffany (Molstabergs Chapman x Twyford Telex) som 

guldbelönades och hon ägs av sin uppfödare Per Aschan, Mölnbo. Tiffany finns redan i Kvalitetsboken då 

hon visades på 3-årstest med gångartsutmärkelse. Hon blev Reserv Junior Champion. 

Fyra valacker visades och som etta placerades Ekbäckens Jack in The Box (Heniarth Mr Milligan x 

Ekbäckens Jasmine) född hos Inger & Johan Becker, Valdemarsvik, och ägd av Anette Svensson, Riala. 

Han fick en guldmedalj och blev Champion Valack. På andra plats kom Molstabergs Lysander (Twyford 

My Man x Nerwyn Lorna) även han med guld. Född hos Per Aschan, Mölnbo, och ägd av Madelene Thiger, 

Alunda. På tredje plats med en guldmedalj kom Mälby Mount Yaris (Verdrefawr King Cole x Mälby Mint 

Yulep) född hos Jeanette Mörner Norström, Gnesta, som även äger honom.  

Klassen för yngre ston utan föl hade fem deltagare. Som etta placerades Ekbäckens Summertime 

(Heniarth Mr Milligan x Ekbäckens Sunshine) född hos Inger & Johan Becker, Valdemarsvik, som också 

äger henne. Hon guldbelönades och blev Senior Champion och BIR. Ett sto av mycket god typ, mycket bra 

ben och djup och mycket goda rörelser. På andraplats även hon med guld kom Molstabergs Magpie 

(Heniarth Yarra Glen x Salstas Madonna) född hos Per Aschan, Mölnbo, som även äger henne. På tredje 

plats med guld kom Ekbäckens Snazzy (Molstabergs Lysander x Ekbäckens Snowflake) ägd av Madelene 

Thiger, Alunda, och född hos Inger & Johan Becker, Valdemarsvik. 

Klassen för ston utan föl födda 2006 eller tidigare hade tre deltagare som alla guldbelönades. På första plats 

placerades Molstabergs Cecila (Heniarth Mr Milligan x Molstabergs Cellina) född hos Per Aschan, 

Mölnbo, som också äger henne. På andra plats kom Breakaway Breeze (Bengad Rustling Grass x 

GibsvadsAsky) född i Danmark och ägd av Fam. Barkow, Svartsjö. På tredje plats kom Ekbäckens 

Springflower (Heniarth Yarra Glen x Ekbäckens Sunshine) född hos Inger Becker och ägd av barnbarnet 

Leo Becker Dahlqvist, Valdemarsvik. Leo (6 år) utställningens yngste visare, fick mycket beröm av 

domaren för sin fina visning. Det är långt att springa runt ett ridhus utan ett enda stopp eller galopp när man 

är liten. 

Två ston med föl visades och de gick i var sin klass. I klassen för yngre ston gick Molstabergs Pavlova 

(Lacy Foxbe x Norbank Magdalain) född 2008 hos Per Aschan, Mölnbo, och ägd av Elisabeth Rudbeck, St 

Sundby. Hon guldbelönaes.  

 

Molstabergs Tiffany Foto: Ylva Lindh Ekbäckens Jack in the Box Foto: Marie Nilsson 
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I klassen för äldre ston med föl visades Mälby Mint Yulep (Heniarth Yarra Glen x Mälby Mintha) f. 2006 

hos ägaren Jeanette Mörner Norström, Gnesta. Även hon fick en guldmedalj. 

Två föl visades och som etta med guld placerades Mälby My Yeti (Shamrock Nobel Coustgard x Mälby 

Mint Yulep) ägd av Jeanette Mörner Norström, Gnesta. Han blev Reserv Champion Föl. 

I klassen för licensierade hingstar fanns en deltagare och det var Molstabergs Chapman (Heniarth Yarra 

Glen x Molstabergs Celline) ägd av Nicoline Braunerhjelm och Per Aschan. Han guldbelönades och blev 

Reserv Senior Champion och Reserv BIR. Som alltid visad i ypperligt skick av Nicoline Braunerhjelm. 

Ridklasserna hade ju tyvärr inte så många deltagare. Det var bara Lead Rein och First Ridden. Trevligt att 

se de små ryttarna som alla gjorde bra ifrån sig och det var fina ekipage med små söta ponnyer och 

välklädda mammor och barn. 

I Lead Rein deltog fem ekipage. Som etta placerades Breakaway Breeze (Bengad Rustling Grass x 

Gibsvads Asky) riden av Konrad Barkow. Ägare familjen Barkow, Svartsjö. De blev Reserv Ridden 

Champion. Tvåa blev Salstas Mr Dynamite (Lacy Flying Be x Salstas Miss Splendid) riden av Ella 

Nordqvist. Ägare Annah Nordqvist, Strängnäs. På tredje plats kom Mälby Mount Yaris (Verdrefawr King 

Cole x Mälby Mint Yulep) riden av Isabella Eriksson. Ägare Jeanette Mörner Norström, Gnesta. Fyra blev 

Molstabergs Cecilia (Heniarth Mr Milligan x Molstabergs Cellina) riden av Ebba Aschan. Ägare Per 

Aschan Mölnbo. Femma kom Rhesfair Jewel (Llannor Thomas x Llannor Jewl Up) riden av Thilde 

Reedijk. Ägare Johanna Forsström, Västerås. 

First Ridden hade fyra deltagare och främst placerades Menai Rolled Gold (Newtonhill Naughty Boy 

Charlie x Cloigen Rosie) riden av Olivia Abrahamsson. Ägare Anna Abrahamsson. Olivia och Rolled Gold 

blev Ridden Champion. Menai Rolled Gold och Olivia hade kommit hela vägen från Lerum för att delta i 

ridklassen. På andra plats kom Molstabergs Lysander (Twyford My Man x Nerwyn Lorna) riden av Tyra 

Forsman. Ägare Madelene Thiger, Alunda. På tredje plats kom Salstas Silver Dragon (Pendock Davinci x 

Salstas Sweet Pea) riden av Melize Franzell. Ägare Therese Borneland Franzell, Strängnäs. Som fyra 

placerades Ekbäckens Snazzy (Molstabergs Lysander x Ekbäckens Snowflake) riden av Linnea Hallberg 

Ekström. Ägare Madelene Thiger, Alunda. 

Det fanns också en Young Handler-klass och i denna fanns tre deltagare. Som etta placerades Olivia 

Abrahamsson (8 år) med ponnyn Menai Rolled Gold. Tvåa kom Leo Dahlqvist Becker (6 år) med ponnyn 

Ekbäckens Springsong (Heniarth Yarra Glen x Ekbäckens Sunshine) och på tredje plats Melize Franzell (10 

år) med ponnyn Salstas Silver Dragon. 

Det var en mycket trevlig utställning med god stämning. Domare Peter de Rade tyckte att vi hade mycket 

bra kvalitet på våra welshponnyer. Allt fungerade som alltid bra på Salsta med vännen Sven som såg till att 

tält mm fanns på plats och Birgitta och Agneta som alltid glada och trevliga i sekretariatet. Tina Brantberg 

såg till att alla var på plats i ringen. Stort tack till Bettan Rudbeck som upplåter sin gård för utställningen 

och alltid ser till att alla känner sig välkomna. Tack till Gunilla Olesjö som tillsammans med undertecknad 

stod för arrangemanget. Det kändes som i gamla tider (om än något långsammare).  

Till sist tack för att ni alla kom och ställde ut era ponnyer. 

 

Inger Becker 
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Ekbäckens Springflower och Leo Dahlqvist Becker 

Foto: Marie Nilsson 

Ekbäckens Summertime 

Foto: Marie Nilsson 

Breakaway Breeze med Konrad Barkow i sadeln 

Foto: Marie Nilsson 
Menai Rolled Gold Olivia Abrahamsson i sadeln 

gratuleras av domaren Ingela Johansson. 

Foto: Ylva Lindh 

BIS och reserv BIS med domare Peter de Rade i mitten. Foto: Ylva Lindh 
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EM-guld i körning för Young Driver  
På EM den 17-19 augusti, i Ungerska Kisber Ászár, blev det en perfekt inledning för Linnea Kristiansen och 

Plassen’s Lucky Luke (val, f. -01, sekt. D, e. Lanners Prince Charming u. Springfieldpark Unique ue. Horeb 

Euros Uppfödare: Nina Sandberg Ägare: Rebecca Kristiansen). Ekipaget belönades med 73,4 % i 

dressyrmomentet, det vill säga 42,56 straffpoäng. Seger i delmomentet och 4 straffpoäng före tvåan från 

Österrike.   

I childrens– och juniorklassen slutade Sanna Manfredsson och Dorthealyst Tristan (val, f -09, sekt C, e. 
Paravadean the Gigolo u. Dorthealyst Rosie ue. Parvadean Reaction Uppfödare: M. Seidenfaden Ägare: 
Sanna Manfredsson) tia efter dressyrmomentet.  

Maratonkörningen gick på lördagen i 30-35 graders fuktig hetta. Det gällde alltså att ha en stark och 

vältränad häst. En stor utmaning. I detta momentet slutade Linnea fyra. Banan gick över sex hinder och 

Linnea var näst snabbast på hinder två. Sanna hade här otur redan i det första hindret, där hästen slog i en 

stolpe så ena draglinan gick sönder. Ekipaget tappade mycket tid och gick i mål som tjugonde ekipage. 

I den avslutande precisionen blev det en tredjeplats för Lucky och Linnea. 

Totalt vann Linnea, från Huskvarna, guldet för kuskar mellan 18-21 år. 15-åriga Sanna, från Oskarström, 

slutade som bästa svensk i juniorklassen på femtonde plats. 

 

Foto: privat 
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Svensk Welshponny Årsbok 2019 

Skall försöka att få ihop en årsbok till. Just nu känns det nästan oöverstigligt, men det brukar vara så vid den 

här tiden, så jag hoppas på att inspirationen infinner sig såsmåningom. Jag hoppas också som vanligt på 

mycket hjälp med artiklar, foton och annonser. Jag är säker på att väldigt många har något att berätta om 

sina welshponnyer. Vi tycker ju om att höra om upplevelser i aveln och på tävlingar. Berätta också gärna om 

resor du gjort för att titta på welshar. Så hoppas jag på många annonser. Det var lite färre än vad det brukar 

vara förra året. Kanske är det så att man tycker att det räcker med att lägga ut bilder på nätet. Det är säkert 

bra också, men om man har en annons med i boken så finns den där för all framtid och många använder 

fortfarande årsboken för att titta efter en hingst till sitt sto eller uppfödare att kontakta om ev. köp. 

Annonserna är ju också en förutsättning för att det ekonomiskt skall gå att trycka en bok. 

Många är idag duktiga med att göra sina egna annonser, men det finns en del saker som man måste tänka på 

när man gör annonser som skall tryckas. Det är bra att fråga mig eller Dan Åke, som hjälper mig med 

tryckningen danake@tryckerietvaldemarsvik.se , om det är något ni undrar över. Vi vill ha annonserna som 

PDF och bilderna skall ha hög upplösning. Om du är tveksam om bilderna så skicka till Dan Åke så att han 

kan kolla om de blir o.k. Annonserna skall göras med ”utfall” dvs att man lägger till minst 2 mm runt hela 

annonsen som i samband med bindningen kan skäras bort om man vill att annonsen skall täcka hela sidan. 

Kom också ihåg att färgerna blir mörkare/starkare än i ditt manus vid tryckning. Tänk också på att använda 

en färg på texten som syns mot bakgrunden. Om du är osäker så sänd över annonsen till Dan Åke så att han 

kan kolla att färgen är ok. 

Om du inte kan göra annonsen själv så skicka över underlaget till oss och tala om hur du har tänkt dig att 

annonsen skall vara. Vi tar inte ut någon extra kostnad om det inte innefattar omfattande retuschering. 

Kostnaden för annonserna är detsamma som föregående år: 

Helt uppslag färg Kr 2.700:- 

1/1 sid färg Kr 1.700:- 

½ sid färg Kr 1.200:- 

1/1 sid sv/v Kr 1.200:- 

Jag är tacksam om du vill förbeställa din annons senast den 15 november och även att du låter mig veta om 

du har någon artikel som du vill ha med. Tacksam att få materialet till annonserna senast den 15 december 

och det gäller också artiklar och foton. 

Betalning av annonsen sker mot faktura i slutet av februari. Boken beräknas som vanligt att komma ut ca 15 

mars. 

Allt material skall skickas per post eller e-mail till: 

Inger Becker, Sävsjön Ekbäcken 1, 615 94 Valdemarsvik. beckeringer@gmail.com 

Tel. 0123-100 07 mobil 0702096157 

Ring eller maila gärna om du har frågor. 

Jag ser fram emot att få många bidrag från er. Sätt igång att författa och leta fram bilder. 

Årsboken är mitt eget projekt som jag säljer till Svenska Welshponny & Cobföreningen, för ett mycket 

subventionerat pris, som sedan använder den som en medlemsförmån. Det är mitt sätt att främja welshaveln. 

De åsikter som framförs i boken är antingen mina egna eller artikelförfattarnas. Personliga påhopp hör inte 

hemma i boken. Den är avsedd för en stunds avkoppling. 

Ekbäcken den 4 september 2018 

Med vänlig hälsning 

Inger Becker 
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Fototävlingen 

Kom ihåg att skicka in bilder till fototävlingen! Bilden 

kan föreställa vilken Welsh/Welsh Partbred som helst. 

Bara att ta fram kameran och fota de små liven! Bilder 

mailas sedan till redaktor@swf.nu. 

Skriv kortfattat vad bilden föreställer och vem som fotat 

bilden. Glöm inte skriva ditt eget namn och adress, så du 

kan få eventuell vinst på posten. Du ska självklart vara 

medlem för att få tävla! 

I detta numret är vinnaren Karin Reimonds, som fotat sitt 
första föl Canberra, född 18 juli e. Molstabergs Giovanni 
u. Molstabergs Celine. GRATTIS! 

I nästa nummer utses en ny vinnare!  
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Svenska Welshponny & Cobföreningens 

STOreglemente/Rasvisa krav för införande i 

Kvalitetsbok Ston gällande från och med 

2018-09-01 

Allmänt 

Från och med 2005 för inte SWF någon 

Riksstambok. Istället har en Kvalitetsbok 

upprättats. 

VISNINGSTILLFÄLLEN 

Av SWF arrangerade utställningar, såväl riks 

som lokal samt andra officiella Utställningar, 3-

års tester och Kvalitetsbedömningar, med av 

SWF godkänd domare. 

3-åriga ston kan visas vid två tillfällen för 

införande i kvalitetsboken, där bägge resultaten 

noteras. 

4-åriga o äldre ston kan endast visas vid ett 

tillfälle/år för införande i kvalitetsboken. Efter 

införande kan man visa flera gånger för höjning 

av avelsvärde. 

ANMÄLAN 

Anmälan till kvalitetsboksvisningar skall i 

samtliga fall ske till SWF:s kvalitetsbokförare 

före planerad visning, åtföljd av 

anmälningsavgiften 250 SEK. 

Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s 

hemsida. Kopia på passets identitetssidor 

(namn, registreringsnummer, härstamning tre 

led) skall åtfölja anmälan. Om betalning ej skett 

inom föreskriven tid räknas anmälan som 

återtagen. 

REDOVISNING AV RESULTAT 

Det åligger stoägaren att senast en månad efter 

visning skicka kopia av protokollet, där 

mankhöjden är angiven, tillsammans med ett 

foto till SWF:s kvalitetsbokförare. 

Avelsföreningen SWF skall offentliggöra stons 

kvalitetsklasser årligen i Kvalitetsboken. 

Exteriörbedömning 

Av SWF arrangerade utställningar, såväl riks 

som lokal samt andra officiella Utställningar, 3-

års tester och Kvalitetsbedömningar, med av 

SWF godkänd domare. 

KRAV FÖR ATT STO KAN INFÖRAS I 

KVALITETSBOKEN 

- Stoet är identifierad samt registrerad i 

grundstamboken hos Avelsföreningen SWF. 

- Stoet är anmäld till visning och visad enligt 

Avelsföreningen SWF:s anvisningar 

- Stoet uppfyller kraven enligt rasvisa krav. 

- Stoet är lägst 3 år. 

- Innehavaren följer regler fastställda av 

Avelsföreningen SWF. 

Welsh Mountain Sektion A Mankhöjd max 

121,9 cm (12 h.h)  

Welsh Ponny Sektion B Mankhöjd max 137,2 

cm ( 13,2 h.h) 

Welsh Sektion B över 137,2 cm, kan ej 

kvalitetsbokföras. 

Welsh Ponny av Cobtyp Sektion C Mankhöjd 

max 137,2 cm (13,2 h.h)  

Welsh Cob Sektion D Mankhöjd minimimått 

137,2 cm (13,2 h.h) 

Härstamning 

Föräldrar skall vara införda i grundstambok. 

Fadern licensierad. 

Welsh Partbred 

Mankhöjd Minimimått 125 cm 

Härstamning 

Föräldrar skall vara registrerade. Fadern 

licensierad, och såväl far som mor ska ha tre 

kända leds härstamning. Registrerad 

welshpartbred med minst 12,5% welshinslag 

uppbyggd från grund stambokförda föräldrar av 

raserna Engelskt Fullblod, Varmblodig ridhäst, 

Arabiskt Fullblod, Angloarab, de svenska och 

brittiska ponnyraserna samt därutöver utländska 

ridponnyer men ej Shetlandsponny, 

Gotlandsruss, Exmoorponny eller Kaspisk häst. 

Kvalitetsklasser efter individprövning 

Ston som visas för Kvalitetsbokföring skall 

poängsättas, undantaget för utländsk domare 

som dömer utan poäng. 

Diplom 

Diplom tilldelas 3-årigt sto som 

- på utställning erhållit lägst 40 poäng eller 

Guld 

- på treårs test erhållit 40 poäng exteriört (Typ-

Huvud, hals, bål - Extremiteter – Skritt – Trav), 

ej medräknat poäng för galopp. 

Kvalitetsklass G 

Ett sto tilldelas kvalitetsklass G om följande 

villkor är uppfyllda: 

- stoet är infört i grundstambok enligt rasvisa 

krav eller för Welsh partbred har licensierad far 

och såväl far som mor har tre kända leds 

härstamning. 

- stoet är lägst tre år gammal 

- Erhållit minst 38 p på av SWF sanktionerad 

utställning, (ingen delpoäng under sju) eller om 

det är utställning med utländsk domare 

guldmedalj. 

Kvalitetsklass G II 

Stoet är lägst fyra år, 

- uppfyller kraven för G samt har genomfört 

offentlig tävling, kvalitetsbedömning eller 

motsvarande. 

Kvalitetsklass G I 

Stoet skall ha erhållit Guld på SWF utställning, 

samt att stoet skall uppfylla minimikraven för 

kvalitetsklass G samt uppfylla något eller några 

av följande villkor: 

- erhållit avelsdiplom 

- erhållit hopp- eller gångartsutmärkelse vid 3-

årstest 

- erhållit minst två guldplaketter, varav den ena 

erhållits lägst vid ett års ålder och den andra vid 

lägst tre års ålder, på avelsvärderingsgrundande 

bedömningstillfälle med två olika auktoriserade 

domare 

- erhållit lägst 8,0 poäng i gångarter, hoppning 

eller allround vid regional kvalitetsbedömning 

enligt därför 

fastställda regler samt erhållit lägst 38 poäng 

eller silver exteriört vid lägst ett års ålder. 

- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr 

LB (kat A och B) och LA (kat C och D), eller 

LB hoppning (kat A och B) och LA hoppning 

(kat C och D), eller debutant fälttävlan (kat A 

och B) och lätt fälttävlan (kat C och D) samt 

lägst 35 poäng eller silver exteriört vid lägst ett 

års ålder. 

- varit placerad i officiell trav, galopp eller 

körtävling i lägst fullständig klass, samt erhållit 

lägst silver exteriört vid lägst ett års ålder. 

Kvalitetsklass A 

Stoet skall uppfylla kraven för kvalitetsklass G 

samt 

- ha lämnat minst fem levande födda föl av god 

exteriör beskaffenhet och/eller visat god 

användbarhet. 

Avkomma äldre än sex månader skall vara 

införd i grundstambok. 

- bedömda avkommor skall ha härstamning 

som berättigar till införande i grundstambok 

- stoet skall uppnå lägst 80 avkommepoäng, 

varav minst tre avkommor med lägst 20 poäng 

alternativt 

- stoet skall uppnå lägst 80 avkommepoäng, 

varav en avkomma med lägst 30 poäng eller 50 

poäng samt en avkomma med lägst 20 poäng 

Kvalitetsklass A för ston utifrån avkommors 

meriter kan utdelas genom ansökan hos 

avelsföreningen. Ansökan skall åtföljas av 

åberopande av aktuella meriter. 

Kvalitetsklass ELIT 

Stoet skall vara grundstambokfört och uppfylla 

kraven för kvalitetsklass A samt 

- ha minst sex levande födda föl av god exteriör 

beskaffenhet och/eller visat god användbarhet. 

Avkomma äldre än sex månader skall vara 

införd i grundstambok. 

- stoet skall uppnå minst 120 avkommepoäng, 

varav minst två avkommor med minst 30 poäng 

och två avkommor med 20 poäng, alternativt 

- 120 avkommepoäng, varav minst tre 

avkommor erhållit minst 30 poäng. 

Kvalitetsklass Elit för ston utifrån avkommors 

meriter kan utdelas genom ansökan hos 

avelsföreningen. 

Ansökan skall åtföljas av åberopande av 

aktuella meriter. Kan även sökas postumt. 

Poängskala – avkommepoäng 

Vid poängberäkning får varje avkomma endast 

räknas en gång. Avkommepoäng ska grundas 

på avkommor berättigade att införas i rasens 

grundstambok. Annan avkomma kan utgöra 

extra merit. 

10 poäng - levande föl 

20 poäng - vid lägst tre års ålder erhållit lägst 

38 poäng vid avelsvärdering eller utställning 

(vid utställning utan poängsättning krävs guld) 

med av SWF godkänd domare. 

- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr 

LB (kat A och B) och LA (kat C och D), eller 

LB hoppning (kat A och B) och LA (kat C och 

D) eller debutant fälttävlan (kat A och B) och  
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lätt fälttävlan (kat C och D) samt lägst silver 

exteriört vid lägst ett års ålder. 

- varit placerad i officiell trav, galopp eller 

körtävling i lägst fullständig klass 

- erhållit utmärkelse i gångarter, hoppning eller 

allround vid kvalitetsbedömning enligt för rasen 

fastställt reglemente samt erhållit 38 poäng 

exteriört eller guld vid lägst ett års ålder. 

- erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest. 

- kvalat till ungponnychampionatsfinal. 

-Jämförbara utländska meriter, dvs klassvinnare 

Royal Welsh Show, Lampeter Show och 

Glanusk Show i UK samt kvalificerad för Horse 

of the Year Show och Olympia Show. 

Championtitlar i övriga länder samt vid 

International Welsh Show. 

30 poäng – hingst införd i kvalitetsboken från o 

med 2018 eller jämförbara utländska godkända 

hingstar 

- sto som erhållit avelsdiplom. 

- A-premierat sto. 

- erhållit minst hopp- eller gångartsutmärkelse 

vid 3-årstest. 

- varit placerad i officiell ridtävling i dressyr 

LA (kat A och B) och FEI klass (kat C och D), 

eller LA hoppning (kat A och B) och Msv (kat 

C och D), eller lätt fälttävlan (kat A och B) och 

Msv (kat C och D) samt lägst silver exteriört 

vid ett års ålder. 

- varit placerad i officiell galopp- eller 

körtävling i lägst nationell mästerskapsklass. 

- erhållit lägst 8,2 poäng i gångarter, hoppning 

eller allround vid kvalitetsbedömning enligt för 

rasen fastställt reglemente samt erhållit 38 

poäng exteriört eller guld vid lägst ett års ålder. 

- placerad i ungponnychampionatsfinal. 

- erhållit minst fyra guldplaketter, varav två 

erhållits vid lägst ett års ålder och de andra vid 

lägst tre års ålder, på avelsvärderingsgrundande 

bedömningstillfälle med minst två olika 

auktoriserade domare. 

- blivit Champion eller Reserv Champion på 

Royal Welsh Show, Supreme Champion/reserv 

Supreme Champion på International 

WelshShow, Placerad på Horse of the Year 

Show eller Olympia Show. 

50 poäng - hingst införd i kvalitetsbok enligt 

rasvisa krav till och med 2017, eller införd i 

tidigare Riksstambok. 

- Elit-premierat sto 

- erhållit SM-medalj i dressyr, hoppning, 

fälttävlan och körning 

- varit placerad 1 – 3 i högsta klass för 

respektive kategori på lägst nationell nivå, i 

någon av de olika tävlingsgrenarna hoppning, 

dressyr och fälttävlan. 

- Placering 1 - 3 Internationell dressyr, 

hoppning, fälttävlan och körning. 

 

 

 

 

 

Svenska Welshponny & Cobföreningens 

Hingstreglemente/Rasvisa krav för 

införande i Kvalitetsbok Hingstar gällande 

från och med 2018-09-01 

ALLMÄNT 

Svenska Welshponny & Cobföreningen 

utfärdar reglemente rörande hingstvisning 

för införande i SWF 

Kvalitetsbok för hingstar. 

Syftet med Hingstvisning av hingstar och 

hästkontroll 

Visning av hingstar och hästkontroll syftar till 

att främja kvalitet och utveckling i svensk 

hästavel. Bedömningen genomförs med hjälp 

av individprövning, fruktsamhetskontroll och 

avkommeprövning. Visningen ger möjlighet till 

urval av hingstar i relation till uppsatta 

produktions- och avelsmål. Resultat från 

visning skapar underlag för planering, 

rådgivning och forskning inom hela 

hästsektorn. 

KRAV FÖR ATT HINGST KAN INFÖRAS 

I KVALITETSBOKEN 

• Hingsten är identifierad samt registrerad hos 

Avelsföreningen SWF. 

• Hingsten är veterinärt undersökt och godkänts 

på av SWF anvisad Hästklinik. 

• Hingsten är anmäld till visning och visad 

enligt SWF:s anvisningar 

• Innehavaren följer regler fastställda av SWF. 

• Prövning av hingsts behörighet att deltaga 

utförs av SWF 

• Att hingsten har uppfyllt kraven enligt rasvisa 

krav 

• Att hingst ej nedärver defekt 

• Att hingsten är DNA-testad. 

• Att betäckningsrapporter och fölredovisningar 

redovisas. 

Betäcknings- Fölrapportering 

För att kunna följa en hingsts avelsverksamhet/

fruktsamhet skall sammanställning av dennes 

betäcknings- och fölrapporter redovisas senast 

den 30 september årligen till Avelsföreningen 

SWF. 

Importerad hingst 

Hingst som importerats för avel i Sverige kan 

genomgå samma bedömning som i Sverige 

födda hingstar. Varje sådan hingst skall 

bedömas av SWFs hingstnämnd. Därvid skall 

ev. resultat från annat land tillgodoräknas 

hingsten. Detta skall redovisas i anmälan av 

hingsten för visning och skall utgöra underlag 

för hingstnämndens bedömningar och beslut. 

HINGSTNÄMND 

Nämndens sammansättning 

Bedömning av hingstar utförs av en nämnd som 

utses av Avelsföreningen SWF:s styrelse, och 

består av en svensk ordförande och en svensk 

vice ordförande, i rasen verksamma ledamöter 

samt minst en ledamot med specialkompetens 

för sektion A, B, C, D och Wpb. Samtliga i 

nämnden skall vara utav SWF godkänd domare 

minst level II eller i annat lands godkända 

domare för respektive sektion. Nämnden måste 

ha en bred kunskap om de olika rastyperna. 

Ordförande och vice ordförande väljs på 3 år, 

därefter skall dessa bytas ut, och ej väljas in på 

ytterligare 3 år. Sektionernas ledamot väljes om 

vart år men kan ej vara i nämnd mer än 3 år i 

följd likt ordförande och vice ordförande. 

Ytterligare, rådgivande, person/-er med 

specialkompetens, exempelvis härstamning, får 

anlitas av hingstnämnden. Hingstnämnden kan 

ej bestå utav personer i SWF:s styrelse, då 

styrelsen kan komma att behandla överklagan. 

(Vid första årets val 2018 skall vice ordförande 

väljas på 2år) 

Nämndens arbetsuppgifter 

Hingstnämnden sammanställer de anmälda 

hingstarna, kontrollerar härstamning och 

medsända meriter, beräknar avelsvärde och 

beslutar om kvalitetsklass. Beslut rörande 

enskilda hingstars bedömningsresultat ska 

nedtecknas på exteriör- och bruksprovs 

bedömningsprotokoll. Nämnden kan ansöka 

hos Avelsföreningen SWF om dispens från 

gällande bestämmelser då nämnden finner detta 

särskilt motiverat. 

Det åligger hingstnämnd, i samarbete med 

SWFs språngrulleansvarig, att kontrollera 

kvalitetsbokförda hingstars fertilitet. 

Det åligger hingstägaren att åberopa 

avkommeprövningsresultat och andra 

omständigheter som rör hingstars 

kvalitetsbokföringsstatus. 

Hingstnämnd kan i fråga rörande defekt 

remittera frågan till Avelsföreningen SWF:s 

veterinärmedicinska råd eller genetiska råd och 

vid behov besluta om avkommeundersökning 

för ställningstagande om ev. kassation. 

Likaså kan avkommeundersökning verkställas 

för att pröva tidigare kasserad hingsts 

förärvning av aktuell defekt. Det åligger 

nämnden att noga följa utvecklingen av rasen, 

dess användning och resultat. Minst en gång 

årligen bör hingst-nämndens ordförande 

sammanträda med Styrelsen SWF för 

genomgång av aktuella frågor. 

VISNINGSTILLFÄLLEN 

Ordinarie Hingstutställning 

Avelsföreningen SWF utser organisation som 

ansvarar för att visning hålls varje år av alla 

därtill berättigade hingstar. Samtliga hingstar 

som ansöker om införande i Kvalitetsboken 

skall visas på Hingstvisning samt erlägga 

anmälningsavgift enligt propositionen. 

Dopingregler 

Hingst som deltar i visning får inte utsättas för 

doping eller andra otillbörliga åtgärder som 

påverkar hingstens prestationsförmåga eller 

temperament. Hingstägare är skyldig att 

meddela ev. behandling eller medicinering inför 

visning. 

REDOVISNING AV RESULTAT 

Avelsföreningen SWF skall offentliggöra 

hingstars kvalitetsklasser årligen i 

Kvalitetsboken. Resultaten för de hingstar som 

ej uppfyller rasvisa krav skall ej offentliggöras 

på plats, men skall föras in i SWF 

webbstambok. 
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JÄV 

Förvaltningslagen (SFS 1986:223) § 11 och 12 

gäller vid visning av hingstar. 

Förvaltningslagens regler beträffande jäv: 

11 § Den som skall handlägga ett ärende är 

jävig 

1. om saken angår honom själv eller hans make, 

förälder, barn eller syskon eller någon annan 

närstående eller om ärendets utgång kan väntas 

medföra synnerlig nytta eller skada för honom 

själv eller någon närstående, 

2. om han eller någon närstående är 

ställföreträdare för den som saken angår eller 

för någon som kan vänta synnerlig nytta eller 

skada av ärendets utgång,  

3. om ärendet har väckts hos myndigheten 

genom överklagande eller underställning av en 

annan myndighets beslut eller på grund av 

tillsyn över en annan myndighet och han 

tidigare hos den andra myndigheten har deltagit 

i den slutliga handläggningen av ett ärende som 

rör saken,  

4. om han har fört talan som ombud eller mot 

ersättning biträtt någon i saken, eller 

5. om det i övrigt finns någon särskild 

omständighet som är ägnad att rubba 

förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. 

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet 

uppenbarligen saknar betydelse. 

12 § Den som är jävig får inte handlägga 

ärendet. Han får dock vidta åtgärder som inte 

någon annan kan vidta utan olägligt uppskov. 

Exempelvis föreligger jäv då:  

- Domare, dennes make/maka/sambo eller 

dennes nära släktning (föräldrar, barn eller 

syskon) ägt, tränat eller under längre tid haft 

aktuell häst uppstallad. 

- Domare under de senaste 5 åren varit ägare 

till aktuell hästs far eller mor. 

- Domare anser sig själv jävig. Den som känner 

till en omständighet som kan antas utgöra jäv 

mot honom, skall självmant ge det till känna. 

HINGSTÄGARES SKYLDIGHETER OCH 

RÄTTIGHETER 

Det är hingstägarens skyldighet att i samband 

med anmälan av hingst för visning lämna så 

fullständiga och riktiga uppgifter som möjligt. 

Ej utelämna någon information som kan 

påverka bedömningen av aktuell hingst såsom 

dolda fel, pågående medicinering, utförd 

operation eller behandling. I samband med 

hästägareförsäkran skall hingstägare intyga att 

otillbörlig medicinering eller behandling ej 

skett. 

Hingstägare kan ej ställa ekonomiska anspråk   

   på Avelsföreningen SWF föranledda av 

resultat i bedömningen eller ev. felaktigheter i 

densamma. 

Innehavare av hingst som inte följer 

bestämmelser i detta reglemente eller ej 

erlägger de avgifter som SWF:s styrelse 

beslutat om kan vägras en rättighet, som följer 

av detta reglemente, eller drabbas av 

återkallelse av sådan rättighet för viss tid eller 

tills vidare uteslutning från SWF arrangemang.   

  Beslut om uteslutning fattas av SWF:s styrelse  

      efter det att berörd hingstägare underrättas 

av SWF om förhållandet och givits möjlighet 

att klarlägga aktuella omständigheter och 

fullgöra sina skyldigheter. 

Hästägaren ansvarar för skada som åsamkas på 

bedömningsplatsen. 

RASVISA KRAV 

Welsh Mountain Sektion A Mankhöjd max 

121,9 cm (12 h.h) 

Welsh Ponny Sektion B Mankhöjd max 137,2 

cm (13,2 h.h) 

Welsh Sektion B över 137,2 cm. Hingst av 

särskilt värde för aveln ges generell dispens för 

införande i kvalitetsbok. 

Welsh Ponny av Cobtyp Sektion C Mankhöjd 

max 137,2 cm (13,2 h.h) 

Welsh Cob Sektion D Mankhöjd minimimått 

137,2 cm (13,2 h.h) 

Härstamning 

Föräldrar skall vara införda i grundstambok. 

Fadern licensierad. 

Welsh Partbred 

Mankhöjd Minimimått 125 cm 

Härstamning Welsh Partbred 

Föräldrar skall vara registrerade. Fadern 

licensierad, och såväl far som mor ska ha två 

kända leds härstamning. 

Registrerad welshpartbred med minst 12,5% 

welshinslag uppbyggd från grund stambokförda 

föräldrar av raserna Engelskt Fullblod, 

Varmblodig ridhäst, Arabiskt Fullblod, 

Angloarab, de svenska och brittiska 

ponnyraserna samt därutöver utländska 

ridponnyer men ej Shetlandsponny, 

Gotlandsruss, Exmoorponny eller Kaspisk häst. 

Hälsotillstånd 

Hingst skall vara veterinärt godkänd. För 

defektlista, se bilaga 1. 

Exteriörbedömning 

Hingsten bedöms exteriört vid hand samt lös i 

båda varven, enligt bedömningen typ, huvud 

hals och bål, extremiteter samt skritt och trav. 

Hingsten mäts avseende mankhöjd, 

skenbensomfång. Gällande officiellt mätintyg 

godtas. 

Eventuella ändringar av måttuppgifter 

(mankhöjd, skenbensomfång) på tidigare 

stambokförd/licensierad hingst, vid förnyad 

hingstvisning, påverkar inte hingstens fortsatta 

kvalitetsklass men skall noteras i 

kvalitetsbeviset. 

Kvalitetsklasser efter individprövning samt 

meriter 

Steg I = Kvalitetsklass G tilldelas welshhingst 

med hingstlicens utfärdad av SWF 

- lägst 2 år, som exteriörbedömts med lägst 40 

p. på ordinarie Kvalitetsboksvisning arrangerad 

av SWF. 

- lägst 4 år, som visats på utställning med 4 

olika domare godkänd av SWF och erhållit fyra 

Guld (vid lägst 2-års ålder, fördelat på minst tre 

år). Hingst skall framvisas på 

Kvalitetsboksvisningen det år han förs in i 

Kvalitetsboken, exteriörbedömas men ej 

poängsättas. 

- Utländsk meriterad hingst som kan visa ett 

gott resultat och lämnat goda avkommor. 

Hingst skall framvisas på 

Kvalitetsboksvisningen det år han förs in i 

Kvalitetsboken, exteriörbedömas men ej 

poängsättas. 

Steg II = Kvalitetsklass G II tilldelas hingst, 

lägst 4 år, som uppfyller minimikraven för 

kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt 

enkelt bruksprov. 

Steg III = Kvalitetsklass G I tilldelas hingst, 

lägst 4 år, som uppfyller minimikraven för 

kvalitetsklass G och har fullgjort godkänt 

särskilt bruksprov. Hingst med 38 poäng kan 

föras in i Kvalitetsboken om denne uppnår 

minst 8/8 vid löshoppning och/eller 8,0 

gångartsprov vid det Särskilda Bruksprovet. 

Särskilt bruksprov kan bytas ut mot godkänd 

kvalitetsbedömning. 

Steg IV = Kvalitetsklass G I + tilldelas hingst 

som uppfyller minimikraven för kvalitetsklass 

G och uppfyller något av följande villkor för 

egna meriter. Lägst Guld och BIR på SWF 

Riksutställning som 2-åring eller äldre, seger i 

officiell tävling, regional LA eller placering i 

Nationell LA. Kvalitetsbedömning med minst 

8,0 i dressyr eller hoppning eller allround. I 

samband med att hingsten har egna meriter kan 

poängen 38 leda till godkännande för införande 

i Kvalitetsboken. Vid 38 exteriörpoäng gäller 

meritnivåerna, för kat. B seger i LA regionalt 

eller placering i Nationell. För Kat. C och D 

seger i regional Msv eller placering i nationell 

Msv i samtliga discipliner, eller FEI klass 

dressyr. 

BRUKSPROV 

Enkelt bruksprov. 

Bruksprov kan utföras vid särskild 

hingstutställning av 4-åriga och äldre hingstar. 

Äldre kvalitetsbokförda hingstar kan göra 

bruksprov utan exteriörbedömning, tidigare 

poäng medtages. Provet utföres på tid och plats 

som anvisas av SWF. 

Majoriteten av utställningsnämnden skall 

närvara vid samtliga moment, samt vid 

besluten. 

Bruksprovsförrättarna som utses av SWF ingår 

ej i nämnden utan avlämnar endast poäng och 

omdömen om hingstarna. Bruksprovens 

ändamål är att kontrollera hingstens 

temperament, gångarter under ryttare eller körd 

framför fordon. En medhjälpare får användas 

vid uppsittning/anspänning och avsittning/

frånspänning. 

Egen utrustning skall medföras. Nämnden ska 

utföra en funktionskontroll. Uppsittning/

anspänning och avsittning/frånspänning sker 

inför nämnden. Nämnden äger rätt att avbryta 

proven av allmän säkerhetssynpunkt. 

Ridning 

Utrustning  

* hingsten skall vara betslad med tränsbett av 

vedertagen typ. 

* hjälptyglar och dylikt är ej tillåtet 

* lindor eller damasker är ej tillåtna 
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Genomförande 

* hingsten skall ridas enskilt i samtliga 

gångarter i båda varven, enligt domarens 

anvisningar. 

* hingsten skall kunna göra halt och vara 

stillastående. 

Körning 

Utrustning 

* hingsten bör köras för 1- eller 2-axlat 

hjulförsett fordon, släde försedd med skaklar 

dock tillåten. 

* hjälptyglar ej tillåtet, 

- betsling enligt vad gäller ridning. 

- Genomförande 

* hingsten skall köras enskilt i skritt och trav i 

båda varven, enligt domarens anvisningar. 

Kusken ska sitta på fordonet. 

* hingsten ska göra halt och vara stillastående. 

- Beräkning 

- Följande moment skall bedömas och 

protokollföras: 

a - uppsittning/anspänning och avsittning/

frånspänning 

b – igångsättning 

c - halter 

d - temperament, samarbetsvilja och lydnad 

På bruksprovsprotokollet skall plats finnas för 

omdöme av gångarterna. Domaren värdesätter 

respektive bedömningsmoment a – d med poäng 

mellan 1 – 10. Totala poängen läggs ihop och 

divideras med 4 och ger då en genomsnitts-

poäng för bruksprovet. Försök till uppsittning / 

anspänning får ej pågå i mer än 5 min. 

Särskilt bruksprov 

Utrustning och framridning  

TR skall tillämpas, förutom: 

Att det enbart är tillåtet med vanligt tränsbett. 

Damasker och korta bakbensskydd är tillåtna 

under hopprovet. Utrustningen får inte skada 

ponnyn. Utrustningen kan kontrolleras och 

ändras av respektive delprovsdomare 

Genomförande 

Hingsten skall visas under ryttare i samtliga 

gångarter. Hingsten skall genomföra ett 

löshoppningsmoment samt visa samtliga 

gångarter i frihet. 

Löshoppning 

Utförande och bedömning: 

Bedömning sker i ridhus på en bana ca 20 x 40 

m. Löshoppningen skall ske med ett hjälphinder 

bestående av en bom på lämplig höjd över 

marken och med en markbom framför hindret. 

Avståndet justeras med hänsyn till hingstens 

språnglängd, (ungefärligt avstånd; sektion A 

5,50 kategori- B-ponny 5,70, C-ponny 6,30, och 

D-ponny 6,70, sektion D och stora 

Welshpartbred beroende på mankhöjd). Hindret 

skall vara av oxertyp utan fyllnad och med den 

bakre bommen 10 cm högre än främre bommen 

Hingsten skall hoppa fram 2–3 gånger. Därefter 

sker hoppning över hjälphinder och oxer, och 

efter ca 6 språng bör maxhöjden ha uppnåtts. 

Ytterligare höjning får ske efter samråd med 

föraren om domaren anser sig behöva det för en 

säker bedömning av hingst med hög kapacitet, 

men hindret får inte längas. 

Hinderhöjder: 

Welshmountain, sektion A. max 80 cm 

Welshponny och welshponny av Cobtyp, 

kategori B, max 90 cm 

Welshponny, Welshponny av Cobtyp samt 

Welshcob, kategori C, max 100 cm 

Welshcob, kategori D och större, max110 cm 

Welshpartbred kat. B, max 90 cm 

Welshpartbred kat. C, max 100 cm 

Welshpartbred kat. D, max 110 cm 

Welshpartbred med mankhöjd över 148 cm, 

max 120cm 

Vid löshoppningen sätts ett betyg (skala 1–10) 

för teknik och förmåga (LH) och ett betyg för 

temperament och allmänt intryck (TLH). 

Gångartsprov 

Utförande och bedömning: 

Hingsten rids av egen ryttare i fri skritt på lång 

tygel samt på tygeln, trav under lättridning samt 

nedsittning med tempoväxlingar. 

Sidvärtsrörelser i skritt och trav. Galopp under 

lätt sits samt nedsittning med tempoväxlingar. 

Ridningen sker både på fyrkantsspår, olika 

ridvägar samt voltspår  

Taktmässighet, energi, balans, rörlighet, 

elasticitet, steg respektive språnglängd, 

samlingsförmåga, bogfrihet, bakbensaktivitet 

och bärighet bedöms. Dessutom sätts betyg för 

framåtbjudning och samarbetsvilja. Samt 

allmänt intryck och utvecklingsmöjlighet 

Hingsten ska röra sig i en för hans ålder och 

utbildning lämplig form. 

Ett betyg sätts för varje moment efter en skala 1

–10. Totala poängen läggs ihop och divideras 

med 5 och ger då en genomsnittspoäng för 

bruksprovet. 

Följande moment bedöms och protokollförs: 

1. Skritt 

2. Trav 

3. Galopp 

4. Ridbarhet och Utbildningsstatus 

5. Allmänt intryck och Utvecklingsbarhet 

Hingst med 38 poäng kan föras in i 

Kvalitetsboken om denne uppnår minst 8/8 vid 

löshoppning och/eller 8,0 gångartsprov vid det 

Särskilda Bruksprovet.  

Hingstar visade på kvalitetboksvisning med 

lägst 38p, men ej uppfyllt kriteriet för införande 

i Kvalitetsboken, kan meritera sig själva eller 

meriteras genom sina avkommor. Kriteriet för 

egna meriter avgörs utav avelsvärderingsnämnd 

efter inkommen ansökan. Kriterier för 

avkomma enligt gällande för kvalitetsbokförda 

hingstar. 

Avkommeprövning gällande Welshponnyer 

alla sektioner samt Welsh Partbred. 

Exteriörförärvning 

Hingst som lämnat minst 15 avkommor visade 

vid lägst 3 års ålder eller betäckt minst 40 ston, 

de fyra senaste åren ej medräknade, skall 

avkommeprövas avseende exteriörförärvning. 

Hingst kan avkommeprövas tidigare om 

nämnden anser att hans förärvning avviker från 

rasens medeltal så mycket att hans kvalitets-

klass kan bedömas utan att invänta fler 

avkommor. 

Följande kategorier av hingstens avkommor ska 

redovisas inför hingstutställningen: 

Avkommornas resultat vid stopremieringar och 

utställningar med auktoriserade domare 

· Antal i riksstambok/kvalitetsbok införda 

hingstar 

· Antal diplomston 

· Antal i riksstambok/kvalitetsbokförda införda 

ston med angivande av kvalitetsklass. 

Hänsyn ska tagas till antalet registrerade 

avkommor under motsvarande tidsperiod. Efter 

prövning av exteriörförärvningen tilldelas 

hingsten någon av nedanstående 

kvalitetsklasser. Denna kvalitetsklass kan 

omprövas årligen. 

Hingst som visat mindre god exteriörförärvning 

tilldelas kvalitetsklass C (Ext) 

Hingst som visat normal exteriörförärvning 

tilldelas kvalitetsklass B (Ext). 

Hingst som visat mycket god exteriörförärvning 

tilldelas kvalitetsklass A (Ext) 

Prestationsförärvning 

Hingst som lämnat minst 20 avkommor, de 7 

senaste åren ej medräknade, skall 

avkommeprövas avseende prestations-

förärvning. Hingst kan avkommeprövas tidigare 

om nämnden anser att hans förärvning avviker 

från rasens medeltal så mycket att hans 

avelsvärde kan bedömas utan att invänta fler 

avkommor. Följande kategorier av hingstens 

avkommor ska redovisas inför 

hingstutställningen: 

Tävlingsponnyer i högre klass 

Totalt antal poängtagande avkommor enligt 

officiell statistik 

Avkommornas resultat vid 

kvalitetsbedömningar 

Hänsyn skall tagas till antalet registrerade 

avkommor under motsvarande tidsperiod. 

Hänsyn skall tagas till antalet registrerade 

avkommor under motsvarande tidsperiod. 

Efter prövning av prestationsförärvningen 

tilldelas hingsten någon av nedanstående 

kvalitetsklasser. Denna kvalitetsklass kan 

omprövas årligen. 

Hingst som visat mindre god 

prestationsförärvning tilldelas kvalitetsklass C 

(Prest) 

Hingst som visat normal prestationsförärvning 

tilldelas kvalitetsklass B (Prest) 

Hingst som visat mycket god 

prestationsförärvning tilldelas kvalitetsklass A 

(Prest) 

ELIT 

Hingst som vid avkommeprövning visat mycket 

god förärvning avseende både exteriör och 

prestation tilldelas kvalitetsklass ELIT. 

ELIT kan tilldelas hingst postumt. 

Detta hingstreglemente är reviderat 1 

september 2018 av SWF styrelse. 



Sida 23 Welshponny-Nytt 

Östergötlands Ponnysällskap ponnyutställning alla raser + fjord 

Östergötlands Ponnysällskap anordnade den 1 juli 2018 en utställning i Motala med Morgan Johnsson 

som domare. Förutom alla ponnyraser var fjordhästar inbjudna att delta. Det var totalt 62 anmälda varav 6 

st fjordhästar. 13 welshponnyer alla sektioner deltog. I engelska ridklasser och hunterklasser var totalt 25 st 

anmälda. 

Det var hög klass på de deltagande welshponnyerna och åtta stycken guldbelönades. 

Åtta welsh mountainponnyer deltog. Tre 2-åringar visades och som etta med guld sattes Green Grove 

Jouno Mae (Heniarth Mr Milligan x Ekbäckens Jouline) med poängen 88798=40 p. Hon ägs av Cecke 

Larsson, Fornåsa, som även fött upp henne. 3-åriga stoet Mosshults Saffron (Forlan Honey Supreme x 

Mosshults Sider) född hos Kristin Fägerskjöld, Nässjö, och ägd av Maria Gromer, Landsbro, belönades 

med 40 p (88888) och en guldmedalj. 

Ekbäckens Springflower (Heniarth Yarra Glen x Ekbäckens Sunshine) f. 2008 hos Inger Becker, 

Valdemarsvik, och ägd av Leo Becker Dahlqvist, erhöll en guldmedalj och poängen 98897=41 p. Hon 

visades mycket bra av Leo 6 år. 

Thistledown Heather Honey (Westonpark Towy x Thistledown Scotch Heather) är född 2008 hos Sandy 

Andersson, Thistledown Stud i England och ägs av Leo Becker Dahlqvist, Ekbäckens Stuteri. Hon 

belönades med en guldmedalj och 41 p (98789) och hon blev BIR (alla welshsektioner sammanslagna). 

Hennes föl Ekbäckens Heather Holly e. Heniarth Mr Milligan guldbelönades även hon och fick 40 p 

(98788). Hon ägs av Leo Becker Dahlqvist. Hon blev Bästa Föl alla raser. 

Laeryds Petronella (Pegasus Buckey x PegasusIsabella) som är hela 19 år gammal och mycket väl 

bibehållen belönades även hon med guld och 40 p (98797). Hon är född på Laeryds Stuteri och ägs av 

Marie-Louise Lindh, Ormaryd. Hon hade ett fint stoföl, Adele, vid sidan efter Sjömillans Seagram. Fölet 

belönades med en silvermedalj. 

Thistledown Heather Honey BIR.  

Foto: Pernilla Hägg. 

Ekbäckens Heather Holly Bästa Föl. Foto: Sofia Vianden 
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Två Welsh Cob visades. 3-åriga hingsten Humlegårdens Inferno (Hitchhikers Guide x Gwynfaes Golwg 

Hafddydd) tilldelades en guldmedalj och poängen 98888=41 p. Han är född hos Ann & Michael Wadström, 

Nossebro, som också äger honom. Han blev Reserv BIR alla sektioner. 

Hingsten Hällebos Meriadoc (Nebo Red Dragon x Beech Hay-Myth) född 2011 fick en guldmedalj och 40 

p (88789). Han är född hos Viveka Wikfors, Dalum, och ägs av Johanna Gustafsson, Ydre. 

Lead Rein-klassen vanns av Welsh Mountain-valacken Salstas Mr Dynamite (Lacy Flying Be x Salstas 

Miss Splendid) riden av Ella Nordqvist. Uppfödare Elisabeth Rudbeck, St Sundby, och ägare Annah 

Nordqvist. 

Working Hunter vanns av Welsh Cob-hingsten Hällebo Meriadoc riden av Ellen Källgren. Ägare Johanna 

Gustafsson, Ydre. 

Best in Show blev den mycket meriterade fjordhingsten Kronos 287 ägd av Elisabeth Larsson, Vintrosa.  

Det var en mycket välordnad utställning. Det är roligt att se att Östergötlands Ponnysällskap, efter några år 

då man legat lågt, åter igen är en aktiv förening med ett gäng duktiga medlemmar som ställer upp och ordnar 

med aktiviteter och man har en hemsida som är väl uppdaterad. 

Inger Becker 

Hällebo Meriadoc segrare i Hunter-klass.  

Foto: Pernilla Hägg 

Humlegårdens Inferno Reserv BIR Foto: Pernilla Hägg 
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Styrelsen informerar 

* Styrelsen har beslutat att överskott från lotterier som hålls i samband med SWF:s aktiviteter skall skänkas 

till välgörande ändamål. 

* Har du materiel hemma som tillhör SWF? Till exempel äldre upplagor av WPN, arkivpärmar eller en 

gammal skrivare? Vänligen kontakta Agneta Svensson på e-post agneta.svensson@swegmark.com eller 

telefon 033-26 70 56 alternativt 0705-946 740. 

* Maria Carlsson fortsätter som registrator. 

* Reglementen för hingstar och ston är reviderade.  

* Welshmästerskapen i hoppning kommer att hållas 10-11/11 2018 hos Jönköpings Fältrittklubb. Tyvärr 

har det inte gått att hitta någon tävlingsplats i år för ett welshmästerkap i dressyr. 

* Styrelsen har beslutat att de som planerar att arrangera en utställning eller annan aktivitet i SWF:s regi 

måste meddela datum, plats och typ av aktivitet senast 31 januari aktuellt år. 

* SWF kommer ha rasmonter på både Sweden International Horse Show, Stockholm 2018 och Gothenburg 

Horse Show 2019. Du som vill hjälpa till i rasmontern får gärna kontakta SWF:s sekreterare Marie Nilsson 

på e-post sekreterare@swf.nu eller telefon 0707-689 333. Ett antal vackra welshar kommer, precis som 

tidigare år, även visas upp på olika sätt. 

* Hingstvisning för införande i kvalitetsboken planernas att hållas på Grevagården, Skövde 23-24/3 2019 

tillsammans med de övriga, så kallade långbenta ponnyraserna. 

 

 

Har du anmält ditt sto för införande i kvalitetsboken? 

Om inte är du varmt välkommen att kontakta mig på e-post kvalbok@swf.nu så hjälper jag dig. 

Det går också utmärkt bra att läsa sig till hur du anmäler. I detta nummer av WPN finns ett nyligen 

reviderat storeglemente där allt du behöver veta finns med. 

Naturligtvis är även du som redan anmält ditt sto varmt välkommen att återigen kontakta mig. 

Förhoppningsvis fick stoet minst 38 poäng, eller guld för utländsk domare, vid visningstillfället och därmed 

berättigad att föras i kvalitetsboken. Jag behöver då en kopia på bedömningsprotokollet från 

visningstillfället med en notering om aktuell mankhöjd samt ett fint foto, helst uppställningsbild, och gärna 

med fotografens namn angivet. Kopian är jag tacksam om du skickar med snigelpost till Marie Nilsson, 

Stavsborgsvägen 61, 179 97 Färentuna. Fotot däremot skickas med fördel digitalt till ovan angiven e-post. 

Det finns fortfarande flera tillfällen kvar att visa ston under 2018! Kolla in kalendern på www.swf.nu för 

mer information. 

Utdelning av rosetter, diplom, kvalitetsbokföringsbevis m.m. sker under lördag kväll den 17 november i 

samband med SWF:s konferens i Jönköping. Har du inte möjlighet att vara där då skickar jag sakerna med 

post. Det vore såklart roligast att få dela ut dem på plats under applåder från alla konferensdeltagare. 

 

Mvh, 

Marie Nilsson - Kvalitetsboksansvarig 



Sida 26 Welshponny-Nytt 

Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens Lokalutställning för Welsh 
Föl och Unghästar samt Ridklasser Mountain and Moorland, samtliga ponnyraser. 

Det kommer även att erbjudas en klass för Kvalitetsbokföring utav 4 år eller äldre ston, utom tävlan. på 
Burhults Stuteri och Ridskola Jutagården i Lerum Lördagen den 3 november 2018 

Allmänna bestämmelser. 
1. Utställningen är öppen för Föl, 1-, 2- och 3-åriga welshponnyer/cobbar införda i SWF:s grundstambok 
samt welshpartbred registrerade eller stämplade i SWF. Ridklasserna Mountain & Morland är även öppna 
för registrerade Welshponnyer alla sektioner, Connemara, NewForest, Dartmoor, Shetland, Exmoor, Svensk 
Ridponny samt Gotlandsruss. Dagen börjar med Utställningen på förmiddagen och Ridklasser på 
eftermiddagen. 
2. Inbjudna är också medlemmar i Welshponnyföreningarna från Danmark, Norge och Finland, med korrekt 
grundstambokförda welshar alla sektioner samt welshpartbred. 
3. Anmälningstiden utgår den 20 oktober, Efteranmälan mottages mot dubbel avgift. Anmälan som ej är 
återtagen före sista anmälningsdag räknas som bindande! Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda 
innan anmälningstidens utgång.  
4. Anmälan skickas med fördel via mail till info@burhult.com eller snigelpost Gunn Johansson 
Jutagårdsvägen 24 443 38 Lerum Telefon 0708 133277 Anmälningsblankett kan hämtas på www.swf.nu 
under rubriken "blanketter & info" 
5. Anmälningsavgift utställning för SWF medlem (ägare, utställare eller ryttare) och utlands inbjudna 200kr/
häst. Icke SWF medlem 400kr/häst och utställningsklass. Kvalitetsbokförd hingst 0kr Anmälningsavgift 
ridklasser 150kr/ekipage om ryttare/ägare är medlem i respektive rasförening, annars 300kr. 
6. Anmälnings avgiften skall inbetalas på SWF:s PG 302 02 – 6 och skall vara inbetald senast 
anmälningsdagens utgång. Uppge utställningsdatum, ponnyns namn, klass och utställare med 
telefonnummer på inbetalningskortet. 
7. Anmälan till kvalitetsboksvisningar skall i samtliga fall ske till SWF:s kvalitetsbokförare Marie Nilsson 
Stavsborgsvägen 61 179 97 Färentuna, kvalbok@swf.nu 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. Domare Utställnings: Morgan Jonsson Domare Ridklasser: Camilla Johansson 
9. Utställningen hålles enligt SWF:s utställningsreglemente. Utställningsresultat kan ej överklagas. 
10. Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger Ej rätt att deltaga. 
11. Alla hingstar skall visas i träns utav person över 16 år. Visare får ej vara iförda plagg med reklam 
(stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt) 
12. Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anm.avgiften. 
13. Uppstallning: finns ej. 
14. Servering: Finns 
15. Bedömning sker med poäng. Rosett och plakett (och skriftlig kritik) erhålles. Bedömning för införande i 
Kvalitetsboken sker på samma protokoll som utställningsklassen. 
16. Championat enligt följande utses: 1:a och 2:a placerad hingst och sto i vardera sektion med lägst silver 
går till championaten. Champion reserv utses endast om det är mer än 3 deltagare i championat klassen. 
Championaten utses efter att samtliga blivit bedömda inom respektive åldersgrupp.  
Föl Champion med reserv.  
Ett års Champion med reserv.  
Två års Champion med reserv.  
Tre års Champion med reserv.  
Supreme Champion med Reserv = Best in Show.  
Där tävlar samtliga Champion med reserv. 
17. Rätt till ändring i propositionen förbehålls. 
18. Övriga förfrågningar hänvisas till Gunn Johansson 0708 133277 

 

Välkomna! 
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B FÖRENINGSBREV 

Porto 

Betalt 

Avs:  

Svenska Welshponny & Cobföreningen 

c/o Frida Johansson 

Ågårdsgatan 3 

331 34 Värnamo 
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SWF:s etiska regler 

 

Medlemmar och förtroendevalda i SWF skall följa SWF:s etiska regler. Företag och organisationer som SWF 

samarbetar med bör också följa de etiska reglerna. 

• Vi skall uppträda trovärdigt och följa gällande reglementen. 

• Förtroendevalda skall inte hänge sig åt missbruk eller brottslighet.  

• SWF accepterar inga trakasserier av något slag.  

• SWF jobbar aktivt med jämställdhet. Ingen skall diskrimineras på grund av utseende, ålder, kön, ursprung etc. 

Alla som är verksamma inom organisationen ska respekteras och behandlas lika. 

• Mångfald är en styrka och vi accepterar inte diskriminering och medvetna kränkningar. Upplevelser med  

 hästar ska, i alla former, vara positiva. 

• God hästhållning och ett gott djurskydd är ett måste för att hästsporten ska åtnjuta allmänhetens och  

 samhällets förtroende. Vi accepterar inga som helst avsteg från detta. Alla former av otillåten medicinering 

 och behandling är helt oacceptabla. 

• Gemenskap och öppenhet ska uppnås genom delaktighet och samarbete. 

• All verksamhet kring hästar bygger på ett stort engagemang, vilket är viktigt att tillvarata och uppmuntra. 

• Där verksamhet bedrivs utifrån kommersiella eller konkurrensutsatta grunder ska affärsmässighet gälla. God 

affärsetik ska alltid råda. Man bör vara en god ambassadör för welshponny- och cobuppfödare samt 

hästsporten och bidra till branschens goda rykte. 

 

Welshmästerskap i hoppning 

Årets WM i hoppning går av stapeln tillsammans 

med Jönköpings Fältrittklubb den 10-11 november. 

Proposition kommer ut på tdb.ridsport.se så håll 

utkik där. 

 

2016 års WM-segrare Linda Wigren och 

Fjordglimt’s Sir Thomson 

Foto: Jenny Nilsson 

 

Välkomna! 


