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Propositioner Hingstvisning
för kvalificering att införas i SWF:s Kvalitetsbok
av Welshhingstar alla sektioner

Grevagårdens Hästsportcenter Skövde 21-22 mars 2020
Allmänt:
* Gäller hingstar födda 2017 eller tidigare.
* Hingsten ska vid anmälan vara införd i SWF:s register.
* Hingstägaren skall vara medlem i SWF
* För att Welshhingstar skall införas i SWF:s Kvalitetsbok, skall dessa genomgå Hingstvisning enligt SWF: s
Hingstreglemente/Rasvisa Krav.
* Från och med 2019 är Hingstreglementet reviderat. Läs ändringarna.
SWF har som krav för att hingst skall kunna införas i kvalitetsboken:
-att hingsten, lägst 3 år, på Hingstvisningen, erhåller minst 40 poäng eller om andra speciella kvalitéer framkommer i samband
med Hingstvisningen, 38 eller 39 poäng.
-eller att hingsten, lägst 4 år, visats på utställning med 4 olika domare godkänd av SWF och erhållit fyra Guld (vid lägst 2-års
ålder, fördelat på minst tre år). Hingsten skall visas på Kvalitetsboksvisningen det år han förs in i Kvalitetsboken,
exteriörbedömas men ej poängsättas.
-eller att det är en 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.
-veterinärbesiktning på klinik med specialkompetens på häst. Intyget får ej vara äldre än fyra veckor, kan göras före eller efter
Kvalitetsboksvisningen.
Det är av största vikt att veterinärbesiktningen sker med tyngdpunkt på avelshygieniska delar och stor vikt ska läggas vid
testiklarna och deras läge, rätt-/felvända, storlek, inbördes storlek, konsistens osv.
Alla avvikelser noteras.
Anmälningsavgift: 1000:- + 250:- för enkelt/ särskilt bruksprov
Anmälan och avgift skall vara SWF tillhanda senast 20200201. Hingsten är inte anmäld förrän både anmälan, bilagor och avgift
inkommit och avgiften skall betalas till SWF:s PG 30202-6, skriv tydligt hingstens namn. Efteranmälan mottages mot dubbel
avgift fram till 20200210.
Bilagor som skall skickas tillsammans med anmälan:
Verifierade uppgifter om utställnings-, officiella tävlingsresultat eller andra bruksmeriter som ägaren önskar åberopa.
SWF ser gärna att kopia på giltigt mätintyg skickas med anmälan eller medtages om ett sådant finns, i annat fall sker mätning
på plats. Obs! Kopior måste vara tydliga och i A4-format, PDF går bra, otydliga mobilbilder godkännes ej.
Efter genomgången Hingstvisning och rekommendation om införande i Kvalitetsboken SKA hingst veterinärbesiktigas på klinik,
om inte det är gjort tidigare.
Särskilda blanketter av besiktningsunderlag, defektlista, samt informationsbrev till veterinär kommer ni att få Er tillhanda efter
genomförd visning med rekommendation till införande i Kvalitetsboken.
Veterinärintyg samt undertecknat informationsbrev, ej äldre än 30 dagar, sändes till Ann Wadström, Barne-Åsaka Esstorp 703,
465 95 Nossebro.
Anmälan skickas med fördel via mail till: ordforande@swf.nu
eller till SWF c/o Ylva Lindh, Simberg 1 Kestad, 533 96 Götene
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
1. Domarnämnd:
Ordförande Madeleine Beckman Vice ordf. Mats Olsson
Ledamöter Mrs Ann Bigley, UK och Miss Catryn Bigley, UK
Bruksprov:
Ridprov/körprov Marie Knutsson
Löshoppning Harald Jönsson
2.
3.

Vid inställd förrättning p.g.a. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
Vid återbud p g a skada eller sjukdom på hingsten, återbetalas halva avgiften om återbudet anmäls till
Ylva Lindh före visningen. Veterinärintyg erfordras.
4. Hingst för vilken full anmälningsavgift ej är erlagd tillåts ej tillträde för visning.
5. Hjälm ska bäras vid visning.
6. Hingst ska visas i träns med bett av person minst 16 år gammal.
7. Piskförare får hjälpa till vid visning.
8. Rätt till ändringar förbehålles SWF.
9. Katalog över anmälda hingstar kommer endast att läggas ut å SWF:s hemsida
10. Det åligger ägaren till anmäld hingst att i god tid meddela SWF om jäv föreligger beträffande domare.
Övrig upplysning samt anmälningsblankett kan erhållas från Ylva Lindh tel 0706 619887 e-post: ordforande@swf.nu eller
Ann Wadström tel 0708 237449, e-post: hingstar@swf.nu
Proposition, anmälningsblankett samt hingstreglemente finns på SWF:s hemsida: www.swf.nu
ANNONSERING i KATALOGEN
Pris för helsida är 300 kronor. Färdigt material i A4 format, word eller som bild skickas till jettehansen@telia.com senast 1
februari 2020. Betalning för annons sätts in på SWF:s plusgiro 30202-6 senast 1 februari 2020.
Bokning av boxplats och boende på Ryttarhotell: grevagarden@telia.com
Grevagårdens Hästsportcenter hemsida: http://www.grevagarden.se/
GPS koordinater
Lat: N 58º 18' 40.21"
Long: E 013º 49' 14.30"
Grevagården 1, Sjogerstad, 541 93 Skövde

Hjärtligt välkommen!
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ANMÄLAN TILL HINGSTVISNING
FÖR WELSH HINGSTAR
FÖR INFÖRANDE I KVALITETSBOKEN,
Gäller hingstar födda 2017 eller tidigare
MEN
bruksprov gäller endast hingstar födda 2016 eller tidigare.

Plats: GREVAGÅRDEN
Enkelt Bruksprov

 Ridprov

Datum 21-22 MARS 2020
 Körprov

 Särskilt Bruksprov

 Inget bruksprov

Om hingsten anmäls för att få rekommendation om införande i Kvalitetsboken med hänvisning till tidigare meriter, se
hingstreglementet, så kryssa i något av nedanstående. Viktigt att det med anmälan bifogas bilagor som styrker meriterna.

 Hingst, 4 år eller äldre, med utställningsmeriter
som kvalificerar för KvB ska ej poängsättas.

 Utländsk hingst med meriter som kvalificerar för
KvB, ska ej poängsättas.

Anmäld hingst:
Reg.nr

Färg & tecken

Chipnummer

Far med stb.nr

Mor med stb.nr

Morfar med stb.nr

Mormor med stb.nr

Mormors far med stb.nr

Mormors morfar med stb.nr

Ägarens namn:
Adress
Postadress
Telefon
e-mail
Uppfödarens namn
Postadress

Är hingsten behäftad med dolt fel och/eller opererats för åkomma eller defekt som ej är resultat av olycka eller yttre påverkan?
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 Nej

 Ja (ange vad)

Önskas ”Till Salu”-markering i katalogen?

 Ja

 Nej

Villkor för giltig anmälan:
Bilagor som skall skickas tillsammans med anmälan:
Kopia på pass, verifierade uppgifter om utställnings-, officiella tävlingsresultat eller andra bruksmeriter som
ägaren önskar åberopa, samt eventuella avkommeresultat. Obs! Kopior måste vara tydliga och i A4-format, PDF

går bra, otydliga mobilbilder godkännes ej.

Hingsten ska vid anmälan vara införd i SWF:s register.
Hingstägaren skall vara medlem i SWF
Anmälan skickas med fördel via mail till: ordforande@swf.nu
eller till Ylva Lindh, Simberg 1 Kestad, 533 96 Götene

Jag medger att hingstnämnden och vid eventuell överklagan, aktuella remissinstanser i erforderlig omfattning får ta del och
besluta om publicering av uppgifter om den anmälda hingsten som är belagd med sekretess enl. 8 kap 6 0ch 9 § i
sekretesslagen (1980:100) eller tystnadsplikt enl. lag (1965:61) om behörighet att utöva veterinäryrket mm.
Jag medger även att mina personuppgifter får publiceras på SWF:s hemsida, medlemstidning etc.
Jag är medveten om att varken hingstnämnden eller i förekommande fall aktuella remissinstanser och inte heller Svenska
Welshponny & Cob Föreningen ansvarar för uppgifter om skyddade affärs- och driftsförhållanden som veterinär kan komma att
lämna till obehörig person.
Jag förbinder mig dessutom att om äganderätten till hingsten efter dagen för denna anmälan till Hingsvisningen övergår till
annan person omedelbart till Svenska Welshponny & Cob Föreningen lämna uppgifter härom samt upplysa den nye ägaren att
han genast skall lämna medgivande av det slag som anges i första och andra stycket. Görs inte detta kan SWF komma att
avvisa framställningen om hingstvisningen.
Att i denna anmälan lämnade uppgifter är riktiga och att jag tagit del av ovanstående villkor intygas:

Ort och datum

Hingstägare

____________________________________

_______________________________________________________
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MERITFÖRTECKNING FÖR HINGSTEN
Hingstens namn:
Egna meriter (tävlings- och utställningsmeriter, samt år och var uppgifterna finns publicerade)

Faderns meriter

Moderns meriter (inklusive moderns övr. avkommors meriter)
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Övrigt/ avkommas meriter

Ovanstående uppgifters riktighet intygas:_________________________________________
Hingstägaren
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