
 
 

 
Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens Lokalutställning för 

Föl och unghästar i Björka, By Kyrkby (Avesta) lördagen den 7 november 2020. 
 

En klass för kvalitetsbokföring av 4-åriga eller äldre ston, utom tävlan. 
 

Vi kommer följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer 

 
Allmänna bestämmelser. 
 
1. Utställningen är öppen för föl, 1-, 2- och 3-åriga welshponnyer/cobbar, welsh partbred samt 

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

 

2. Anmälningstiden utgår den 19 oktober.  

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

Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda innan anmälningstidens utgång. 

    

3. Anmälan skickas med fördel via mail till by2020@swf.nu  eller till  

Maria Carlsson, Djup 13, 744 99 By Kyrkby  tfn 0702-418964.  

Anmälningsblankett finns att hämta på www.swf.nu under rubriken ”blanketter & info”. 

 

4. Anmälningsavgifter för SWF medlem (ägare, utställare eller ryttare) 200 SEK/häst och  

Icke SWF medlem 400 SEK/häst och utställningsklass. Medlemsavgift 300 SEK 

 

5. Anmälningsavgiften 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.  

 

6. 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. Kopia på pass skall åtfölja anmälan. 

Efter verifierad betalning meddelas utställningsansvarig och stoet är berättigad att visas.  

 

7. Domare Utställningsklasser: Ylva Lindh, Stuteri Simberg, Götene 
 

8. Utställningsresultat kan ej överklagas. 
 

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

deltaga. 
 

10. Alla hingstar 1 år eller äldre skall visas i träns av person över 16 år.  
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. Uppstallning saknas. 

 
13. Servering: Enklare servering finns på platsen 

 
14. Bedömning sker utan poäng. Rosett och plakett erhålles.  

Ston som anmält och betalat till kvalitetsbokvisning blir poängbedömda. 

 

http://www.swf.nu/


15. Championat enligt följande utses: 

1:a och 2:a placerad hingst och sto i varje sektion med lägst silver går till championaten. 
Championreserv utses endast om det är mer än tre deltagare i championatklassen. 
Föl Champion med reserv. 
Ettårs Champion med reserv. 

Tvåårs Champion med reserv. 
Treårs Champion med reserv. 
Supreme Champion med reserv (Best in Show). Här tävlar samtliga Champions med reserv 
 

16. Rätt till ändring i propositionen förbehålls. I övrigt hänvisas till kommande meddelande. 
 

17. För frågor kontakta Maria Carlsson tfn 0702-418964 eller Jessica Hedvall tfn 0705-678866 

eller mail by2020@swf.nu 
 
 
UTSTÄLLNINGSKLASSER 
 

1. Hingstar och valacker födda 2019 (1 åring) 
2. Hingstar och valacker födda 2018 (2 åring) 

3. Hingstar och valacker födda 2017 (3 åring) 
4. Ston födda 2019 (1 åring) 
5. Ston födda 2018 (2 åring) 
6. Ston födda 2017 (3 åring) 
7. Stoföl födda 2020 efter licensierad hingst. 
8. Hingstföl födda 2020 efter licensierad hingst 
9. Bedömning av 4-åriga eller äldre ston för införande i kvalitetsbok (utom tävlan). 

 

 

* Varmt Välkomna till Björka * 


