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SYDWELSH
AUGUSTIUTSTÄLLNING
för Welsh samtliga sektioner

Bjärsjölagård
Lördagen den 7 augusti 2021
Utställningen hålls enligt gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten.
Aktuella Coronarestriktioner meddelas i utställarmeddelandet.
Allmänna bestämmelser:
1. Utställningen är öppen för welshponnyer/cobbar införda i SWF:s grundstambok samt
welshpartbred registrerade eller stämplade i SWF.
2. Anmälningstiden utgår den 24 juli. Utställningen har ett miniantal på 40 deltagare och ett maxantal
på ca 50, först till kvar. Efteranmälan mottages i mån av plats mot dubbel avgift. Anmälan som ej är
återtagen före sista anmälningsdag räknas som bindande! Eventuella skulder hos SydWelsh skall vara
betalda innan anmälningstidens utgång.
3. Anmälan görs med fördel direkt online genom att fylla i ett formulär på www.sydwelsh.com
Anmälan kan även skickas via mail till: maria.linder@horby.se
alternativt per post: Maria Linder, Västerstad Hästgård 7137, 242 97 Hörby
Anmälningsblankett hittar ni på www.sydwelsh.com
4. Anmälningsavgift för SydWelsh medlem (ägare eller utställare) 300kr/häst och klass.
Handlerklasser 100kr. Kvalitetsbokförd hingst 0kr.
Icke SydWelsh medlem 400kr/häst och klass. Handlerklass 150kr.
OBS! Det krävs medlemskap i både SWF och SydWelsh för det rabatterade priset.
5. Anmälningsavgiften skall inbetalas på SydWelsh:s BG 5277-5426 och skall vara inbetald senast
anmälningsdagens utgång. Uppge ponnyns namn, klass och utställare med telefonnummer.
6. Anmälan till kvalitetsboksvisning skall i samtliga fall ske till SWF:s kvalitetsbokförare:
Susanne Lindh, Kyrketorp Mästaregården 1, 521 62 Stenstorp. Anmälningstiden utgår den 24 juli.
Kopia på pass och erlagd anmälningsavgift 250kr (SWF Plusgiro 30202–6) ska åtfölja anmälan.
Regler och anmälningsblankett finns på SWF:s hemsida. Efter verifierad betalning meddelas
utställningsansvarig och stoet är berättigad att visas. Stoet ska mätas på utställningsplatsen.
Regler och anmälningsblanketter för Kvalitetsboksvisning finns på SWF:s hemsida.
7. Domare: Anna Jutestrand Tollbom
8. Utställningen hålles 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. Hingstar 1 år och äldre skall visas i träns med bett 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 kan bokas i samband med anmälan, först till kvarn. Kostnad 500 kr/box inklusive
strö (spån). Mockar du själv, ska boxen tömmas helt, och ni får då tillbaka 200 kr. Boxarna betalas
tillsammans med anmälningsavgiften senast 24 juli till SydWelsh BG 5277-5426.
13. Besked huruvida servering kommer finnas på utställningsplatsen lämnas i utställarmeddelande.
14. Bedömning sker utan poäng. Rosett, plakett och skriftlig kritik erhålles.
Ston som visas för införande i Kvalitetsboken bedöms med poäng.
15. Underlaget i uppvisningsringen är gräs. Uppstallning och deltagande sker på egen risk.
16. 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.
17. Utställarmeddelande och startlista finner ni på www.sydwelsh.com ca 1 vecka innan utställningen.
18. Ägaren/ombud försäkrar vid påskrift av anmälan att ponnyn endast kommer att starta under
förutsättning att:
- ponnyn ej under de senaste veckorna före utställningens början, visat några tecken på smittsam
sjukdom
- ponnyn under tre senaste veckorna före utställningens början icke varit uppställd i stall där
smittsam sjukdom mig veterligen förekommit
- ponnyn ej heller under samma tid på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt känt kan
misstänkas ha haft smittsam sjukdom
- ponnyn är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt mig veterligen fullt frisk
19. Hederspriser mottages med stor tacksamhet, kontakta Helen Johansson för information.
helen.b.johansson@telia.com
20. Övriga förfrågningar hänvisas till Maria Linder: maria.linder@horby.se el. 070-714 35 93

Varmt välkomna till Bjärsjölagård

Utställningsklasser
1.

Hingstar och valacker födda 2020

2.

Hingstar och valacker födda 2019

3.

Hingstar och valacker födda 2018

4.

Ston födda 2020

5.

Ston födda 2019

6.

Ston födda 2018

7.

Valacker födda 2017 eller tidigare

8.

Icke licensierade hingstar födda 2017 (dispensklass under -21 pga inställda hingstvisningar)

9.

Ston födda 2010 – 2017 som ej fölar 2021

10.

Ston födda 2009 eller tidigare som ej fölar 2021 (veteranklass)

11.

Ston födda 2010 – 2017 med föl vid sidan

12.

Ston födda 2009 eller tidigare med föl vid sidan (veteranklass)

13.

Föl födda 2021 efter licensierad hingst (OBS! Fölen anmäles separat)

14.

Licensierade hingstar födda 2015 – 2017

15.

Licensierade hingstar födda 2010 – 2014

16.

Licensierade hingstar födda 2009 eller tidigare (veteranklass)

17.

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 klassen.

18.

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
klassen.

19.

Young Handler under 13 år
Det som bedöms är visarens förmåga att visa ponnyn, alltså inte ponnyn i sig. Dock skall ponnyn
var i fint skick och iordninggjord för utställning. Ponnyn skall vara 4 år och äldre, sto eller valack,
och ej överstiga 137 cm. Ponnyn skall visas i träns med tyglar och nosgrimma. Visaren skall vara
prydligt klädd för visning och bära hjälm.

20.

Young Handler under 18 år
Det som bedöms är visarens förmåga att visa ponnyn, alltså inte ponnyn i sig. Dock skall
ponnyn/hästen var i fint skick och iordninggjord för utställning. Ponnyn skall vara 4 år och
äldre, sto eller valack. Ponnyn/hästen skall visas i träns med tyglar och nosgrimma.
Visaren skall vara prydligt klädd för visning och bära hjälm.

