Proposition för Svenska Welshponny och Cobföreningens
lokala fölmönstring 1 aug 2020
på Stuteri Kash
Olstorps byväg 5, 443 61 Stenkullen
1. Utställningen är öppen för alla Welshponnyer/cobbar och Welshpartbred införda i SWF:s
grundstambok med raskoderna 35, 36, 42, 37, och 87. För att få delta i fölbedömning måste
fölet vara minst 21 dagar gammalt.
2. Anmälningstiden utgår den 26 juli 2020. Anmälan som ej är återtagen före sista
anmälningsdag räknas som bindande! Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda innan
anmälningstidens utgång. OBS! Ingen efteranmälan! Antalet deltagande ponnyer är
begränsat till 15 individer uppdelat på 5st i 3 block. Andra blocket får inte anlända förrän det
första blocket har lämnat platsen. Detta innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för
varje dag styrs av antalet anmälda hästar. Ingen publik kommer att vara tillåten och högst tre
personer/anmäld häst som får komma in på området. Turordning efter bekräftad anmälan
och inbetalning.
3. Anmälan skickas till Sara Hedskog, Olstorps byväg 5, 443 61 Stenkullen, tfn 0737-74 32 00.
Kan också skickas via mail till sara.hedskog@gmail.com. Anmälningsblankett hämtas på
www.swf.nu under rubriken ”blanketter & info” eller kontakta arrangören.
4. Anmälningsavgifter för SWF-medlem (ägare eller utställare) 250 SEK/ponny och klass. Icke
SWF-medlem 400 SEK/ponny och klass. Medlemsavgift SWF, 300 SEK, kan betalas in på
SWF:s PG 302 02 – 6.
5. Anmälningsavgiften skall inbetalas på konto i Swedbank 8368-3 994907583-3 och skall
vara inbetald senast anmälningsdagens utgång. Uppge ponnyns namn på inbetalningen.
6. Ston med deltagande föl erbjuds att visas för kvalitetsboken. Anmälan till
kvalitetsbokvisningen skall ske till SWF:s kvalitetsbokförare Susanne Lindh, Kyrketorp
Mästaregården 1, 521 62 STENSTORP åtföljd av anmälningsavgiften 250 SEK.
Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s hemsida. Anmälningsavgiften skall inbetalas
på konto i Swedbank 8368-3 994907583-3 och skall vara inbetald senast anmälningsdagens
utgång. Uppge ponnyns namn samt kvalitetsboksvisning på inbetalningen. Efter verifierad
betalning är stoet berättigad att visas.
7. Domare Gunn Johansson, Burhults stuteri
8. Utställningen hålls enligt SWF:s utställningsreglemente. Utställningsresultat kan ej
överklagas.
9. Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger ej rätt att
deltaga.
10. Visare får ej vara iförda plagg med reklam (stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt)
11. Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anmälningsavgiften.

12. Servering: Ingen servering på plats
13. Bedömning sker med poäng. Rosett, plakett och protokoll med skriftlig kritik erhålls
direkt efter bedömning.
14. Uppstallningsmöjligheter finns ej.
15. Rätt till ändring i propositionen förbehålls.
16. Övriga förfrågningar hänvisas till Sara Hedskog, 0737-74 32 00

Utställningsklasser
1. Föl födda 2020 efter licensierad hingst
2. Bedömning utav 4 åriga eller äldre ston för införande i Kvalitetsboken.

Varmt välkomna till SWF och Stuteri Kash

