Proposition
för utställning av Svensk Welshponny / Cob samt Welsh part bred
i Gräfsnäs, Sollebrunn den 21juli 2019
Utställningen beräknas börja c:a kl 13.00
Startlista mailas ut.
Avelsgrundande

Allmänna bestämmelser.
*

Utställningen är öppen för alla welshponnyer/cobbar införda i SWF:s grundstambok samt
welsh part bred registrerade eller stämplade i SWF.

*

Anmälningstiden utgår den 2019 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!

*

Anmälan skickas till Chicki Wallin. Använd e-postadress: wallin.brana@telia.com. Om du vill
skicka anmälningsblanketten som bifogad fil. Begär svarskvitto!

*

Anmälningsblankett finns att hämta på www.Nahaf.se :s hemsida under fliken
premieringar,utställning se längst ned på sidan, samt kan hämtas hem från SWF:s hemsida
www.swf.nu. Det går också att kontakta Chicki Wallin se ovan.

*

Anmälningsavgifter för SWF medlem (ägare, utställare eller ryttare) 400 kr/häst och
utställningsklass, Kvalitetsbokförd hingst 50 kr/hingst.

*

Anmälningsavgiften skall inbetalas på Norra Älvsborgs Hästavelsförenings konto pg 6819957 eller bg 5479-0282 och skall vara inbetald senast anmälningsdagens utgång. Uppge
utställningsdatum, ponnyns namn, klass, utställare med telefonnummer på
inbetalningskortet.
*

*

Anmälan till kvalitetsbokvisningen skall ske till SWF:s kvalitetsbokförare Marie Nilsson
Stavborgsvägen 61 179 97 Färentuna , åtföljd av anmälningsavgiften 250 SEK.
Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s hemsida. Kopia på pass skall åtfölja
anmälan. Efter verifierad betalning meddelas utställningsansvarig och stoet är
berättigad att visas.
SWF pg 30202-6

*

Domare Helena Kättström

*

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

*

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

*

Alla hingstar skall visas i träns utav person över 16 år. Visare får ej vara iförda plagg med
reklam (stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt) Inga föl lösa.

*

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

Liten kioskverksamhet på plats (kaffe, korv mm)

*

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

*

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.
Förfrågningar hänvisas till Chicki Wallin 070-2372734 gärna sms.

*
*

Gräfsnäs vackraste BIS utses! Samt eventuellt reserv BIS utses. Segertäcke och BIS rosett och
vinstpokal till BIS. Reserv Bis erhåller rosett och pokal.

UTSTÄLLNINGSKLASSER
* Hingstar och valacker 1-2 år
* Hingstar och valacker 3 år
* Ston födda 1-2 år
* Ston födda 3 år
* Valacker 4 år och äldre
* Ston 4 år och äldre utan föl
* Ston 4 år och äldre med föl vid sidan.
* Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2015 efter licensierad hingst.
* Licensierade hingstar
* 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.
* Avkommeklass. Ston (behöver ej närvara) med minst 3 stycken på utställningen individuellt
bedömda avkommor 1 år eller äldre. Samtliga avkommor måste närvara vid bedömningen i
klass 17.

Varmt välkomna till Gräfsnäs och Norra Älvsborgs Hästavelsförening

