
 
 

 
Proposition för Svenska Welshponny och Cobföreningens  

Swedish National Virtual Show 12 september 2020 
 

Allmänna bestämmelser. 
 

1. Utställningen är öppen för alla Welshponnyer/cobbar, Welshpartbred samt Anglo Welsh  

införda i SWF:s grundstambok med raskoderna 35, 36, 42, 37, 85 och 87.  

Utställningen är endast öppen för svenskägda ponnyer/cobbar/wpb.  
 

2. Regler för utställare: Max två foton/häst som ska vara tagna under 2020 och aldrig 

publicerade på internet, typ Facebook och/eller hemsida. Hästarna ska anmälas i den klass 

som motsvarar dess ålder idag. Endast en klass per häst. 
  

3.    Anmälningstiden går ut den 28 augusti.  

  Anmälan som ej är återtagen före sista anmälningsdag räknas som bindande!  

  Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda innan anmälningstidens utgång. 
    

4. Anmälan samt foton skickas till Maria Carlsson via mail till snvs@swf.nu 
 

5.  Anmälningsavgifter för SWF-medlem 50 SEK/häst och utställningsklass.   

Icke SWF-medlem 100 SEK/häst och utställningsklass. 

 Anmälningsavgiften skall inbetalas på SWF:s PG 302 02 – 6 och skall vara inbetald senast 

anmälningsdagens utgång. Uppge Virtuell Show, ponnyns namn, klass, och utställare med 

telefonnummer på inbetalningen. Medlemsavgift i SWF är 300 SEK.  
 

6.  DOMARE  

  Welsh Mountain – sektion A: Janneke Schilthuis Teeuwen, Kastanjehof Stut, Nederländerna 
  Welshponny – sektion B: Wendy Tremble, Tooravale Stud, Australien 
  Welshponny av Cobtyp – sektion C: Nicole Musson, Corstan Stud, U.K. 
  Welsh Cob – sektion D: Adrian Bowen, Glyncoch Stud, U.K. 
  Welsh Partbred: Ad Beekham, Lintelo Stut. Nederländerna  
 

7. Utställningsresultat kan ej överklagas. 
 

8.  Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger ej rätt att delta. 
 

9. Bedömning sker utan poäng och utställningen är inte avelsvärdegrundande.  
 

10. BEDÖMNING OCH CHAMPIONAT  
 Domarna rangerar 1 - 6 i varje klass 

Junior Champion med reserv, Senior Champion med reserv samt Föl-och Veteran Champion 

med reserver. BIR med reserv utses i samtliga sektioner. Rosetter till samtliga Champions. 
 

11. Förfrågningar hänvisas till Maria Carlsson tfn 0702-418964 (dagtid) 
 
12. Möjlighet till sponsring finns – se anmälningsblankett.  
 
UTSTÄLLNINGSKLASSER 
 

1. Hingstar och valacker födda 2019 (1 åring) 
2. Hingstar och valacker födda 2018 och 2017 (2 & 3 åring) 
3. Ston födda 2019 (1 åring) 
4. Ston födda 2018 och 2017 (2 & 3 åring) 
5. Valacker födda 2016 eller tidigare (4 år och äldre) 

6. Ston födda 2016 eller tidigare som ej fölar 2020 (4 år och äldre) 
7. Ston födda 2016 eller tidigare med föl vid sidan. (4 år och äldre) 
8. Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2020 efter licensierad hingst. 

9. Licensierade hingstar födda 2016 eller tidigare (4 år och äldre) 
10. Veteranklass. Licensierade hingstar, ston eller valacker födda 2005 eller tidigare (15 år och 

äldre)  
 

 



 
 

 

UTSTÄLLNINGSANMÄLAN VIRTUELL SHOW 
 

Datum Utställningsklass Sektion Kön Födelseår Färg 

      

 
Hästens namn Reg.nr  Stambok/kvalitetsboknr  

   

Far Reg/Stb.nr Mor Reg/Stb.nr 

    

Morfar Reg/Stb.nr Mormor Reg/Stb.nr 

    

Om anmälan avser sto med föl vid sidan uppge fölets namn och far Fölets kön 

  
  

 

Uppfödare, namn och postadress 

 

Ägare Adress 

  

Postnummer och postadress Tel.nr 

  

E-post adress 

 

 

Jag intygar att uppgifterna i denna anmälan är riktiga och att jag tagit del av bestämmelserna i propositionen 
 
 

 Jag godkänner att mina uppgifter publiceras på internet 
 
 

     
Ort och datum Hästägare eller dennes företrädare 

                                        
Anmälan sänds till snvs@swf.nu. OBS! Anmälningsavgiften skall betalas till SWF:s plusgiro konto  
3 02 02-6 senast det datum som anges i propositionen. Skriv tydligt hästens (-arnas) och ditt 

namn på inbetalningen.  

 

Välkommen med Din anmälan! 
 
 

Jag vill sponsra utställningen  
Fyll i rutan alternativ och antal 

(betalas till SWF:s plusgirokonto 3 02 02-6 märkt ”Sponsring”) 
 

Sponring Rosett – välj alternativ Valfri text på bandet (tex AB’s Stuteris HP) och ev. sponsorklass 

 50:00 Gul & blå                              

 100:00 
Röd, grön & vit eller  
Gul & blå 

 

 


