
 
 

 
Proposition för  Svenska Welshponny och Cobföreningens Lokalutställning med 

Ridklasser, Mixed Mountain & Moorland, på Storbyns Ryttares anläggning, By Kyrkby 

lördagen den 11 september 2021. Även visning av 4-åriga ston för kvalitetsboken. 
 

Aktuella Coronarestriktioner meddelas senare dock senast i meddelandet  

till hästägare som kommer ca en vecka före utställningen 
 

Allmänna bestämmelser. 
 

1. Utställningen är öppen för alla Welshponnyer/cobbar och Welshpartbred införda i SWF:s grundstambok med 

raskoderna 35, 36, 42, 37, 87 och 85 

 

2. Ridklasserna är öppna för samtliga registrerade ponnyraser. 

 

3. Anmälningstiden utgår den 27 augusti.  

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

Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda innan anmälningstidens utgång. 

    

4. Anmälan skickas till Maria Carlsson, Djup 13, 744 99 By Kyrkby eller till by2021@swf.nu. 

Anmälningsblankett finns i propositionen eller kan skrivas ut från www.swf.nu > ”blanketter & info” 

 

5. Anmälningsavgifter för Welshponny & Cob. Medlem i SWF - ägare, utställare eller ryttare, 250 SEK/häst och 

utställningsklass och 150 SEK/ridklass och ekipage. Icke SWF medlem 350 SEK/häst och utställningsklass, 

200 SEK/ridklass och ekipage.  Kvalitetsbokförd hingst 0 SEK.  Medlemsavgift 300 SEK. 

Anmälningsavgift för övriga raser i ridklasser, 200 SEK/ridklass och ekipage. 

 

6. Anmälningsavgiften skall inbetalas på PG 302 02 – 6 och skall vara inbetald senast anmälningstidens 

utgång. Uppge utställningsdatum, ponnyns namn, klass, och utställare med telefonnummer på 

inbetalningen.  

 

7. Anmälan till kvalitetsbokvisningen ska ske till SWF:s kvalitetsbokförare  

Susanne Lindh, Kyrketorp, Mästaregården 1, 521 62 Stenstorp, åtföljd av anmälningsavgiften 275 SEK  

som betalas in på SWF:s PG 302 02 – 6. Anmälningsblankett kan skrivas ut från SWF:s hemsida.  

Kopia på pass ska åtfölja anmälan. Efter verifierad betalning meddelas utställningsansvarig  

och stoet är berättigad att visas.  

 

8. Domare Utställning- och ridklasser: Ylva Lindh, Simbergs Stuteri, Götene 
 

9. Utställningsresultat kan inte överklagas. 
 

10. Utställnings- och ridklasserna kommer att hållas i ridhus. 
 

11. Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger inte rätt att deltaga. 
 

12. Alla hingstar skall visas i träns av person över 16 år.  
Visare får inte vara iförda plagg med reklam (stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt) 
 

13. Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anmälningsavgiften. 
 

14. Enklare servering finns på platsen 
 

15. Boxplatser finns ej tillgängliga 

 
16. Bedömning sker med poäng. Rosett, plakett erhålles.  

Ston som visas för kvalitetsbokbedömning får skriven kritik.  
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17. Championaten utses efter att samtliga blivit bedömda inom respektive sektion.    
 Berättigade att delta är förstaplacerad samt guldbelönad tvåa. Endast guldmedaljörer får delta. För att   
 Champion skall utses måste sektionens totala deltagarantal vara minst 2 st, samt för Champion reserv  
 minst 3 st.  

 Om endast två deltagare i sektionen kan domaren besluta att tvåan med guld ändå ska gå vidare till vidare 

 till Supreme Championatet - Best in Show 
 I varje sektion utses, Champion (BIR) med reserv, Senior Champion med reserv. Junior Champion med 
 reserv, (föl och unghästar, 0 till 3 år, tävlar om detta). Championföl med reserv, de två bästa fölen från 
 varje sektion tävlar om detta. Champion Valack med reserv, de två bästa valackerna från varje sektion 
 tävlar om detta. Supreme Champion med Reserv - Best In Show. Där tävlar samtliga Champions med 
 reserv. 

* * * 

 Varje klassvinnare (1 – 2 starter) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) tävlar om Ridden 
 Champion med reserv. Om endast en deltagare i klassen är det domaren som beslutar om denne går vidare 
 till Championatet 

 

18. Rätt till ändring i propositionen förbehålls. Klasser kan slås ihop om deltagarantalet endast är ett.  
I övrigt hänvisas till kommande meddelande. 
 

19. Vägbeskrivning skickas ut med kallelsen 
 

20. Förfrågningar hänvisas till Jessica Hedvall, tfn 0705-678866 eller Maria Carlsson, tfn 0702-418964 
 

UTSTÄLLNINGSKLASSER 

1. Hingstar och valacker födda 2020 (1 åring) 

2. Hingstar och valacker födda 2019 (2 åring) 

3.   Hingstar och valacker födda 2018 (3 åring) 

3b.   Hingstar födda 2017, ej licensierade. (4-åringar) dispens 2021 då de ej fått tillfälle att visas för kvalitetsboksvisnigen  

4. Ston födda 2020 (1 åring) 

5. Ston födda 2019 (2 åring) 

6. Ston födda 2018 (3 åring) 

7. Valacker födda 2017 och tidigare (4 år och äldre) 

8. Ston födda 2017 – 2010 som ej fölar 2018 ( 4 – 11 år) 

9. Ston födda 2009 och tidigare som ej fölar 2021 (12 år och äldre) 

10. Ston födda 2017 – 2010 med föl vid sidan ( 4 – 11 år) 

11. Ston födda 2009 och tidigare med föl vid sidan (12 år och äldre) 

12. Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2021 efter licensierad hingst. 

13. Licensierade hingstar födda 2017 – 2015 (4 – 6 år) 

14. Licensierade hingstar födda 2014 – 2010 (7 – 11 år) 

15. Licensierade hingstar födda 2009 och tidigare (12 år och äldre) 

16. Veteranklass. Ston, valacker och hingstar födda 2001 och tidigare (20 år och äldre) 

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 klass 17 

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 klass 18 

 
Allmänna bestämmelser och utförande för engelska ridklasser  
 
I ridklasser bedöms ekipagens helhetsintryck, stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande rörelser, går lätt för hand och 
förefaller angenäm att rida, samt att den har ett gott lynne. 
                                                                        
Utrustning  
Sadeln skall vara av modell att den ligger intill hästen och skuren så att bogen syns.  
En vojlock av en färg som inte utmärker sig bör användas.  
Träns, vanligt bett med enkel tygel alternativt pelham eller kandar med två tyglar används.  
Ingen extra nosrem typ ”snokrem” används, ordinärt pannband, inget brass eller dyl. som man använder vid visning för 
hand. Inga extra tyglar el. dyl. boots, benskydd får ej heller användas i de vanliga klasserna.  
 

Klädsel  
Intrycket skall vara snyggt, bekvämt och säkert. Handskar bör bäras. Smycken bör inte bäras.  
Sporrar får inte bäras i någon klass. Godkänd hjälm skall alltid bäras. Om hjälmen faller av eller hakbandet går upp, är det 
förbjudet att fortsätta ritten utan att sätta på sig hjälmen eller fästa hakbandet igen. 
 

Uppförande  
Domaren har rätt att be ponny/cob som kan verka vara farlig att rida, att lämna ringen.  
Utställare får inte ta ponnyn ur ringen under bedömningen utan domarens tillstånd. Klassen slutas när domaren säger till. Om 
ryttaren ramlar av eller blir avkastad får denne inte fortsätta, utan måste lämna ringen ledande sin ponny/cob till fots. 
Ryttarbyte får ej göras utan domarens tillstånd.  
Om en ryttare har kvalificerat sig med två ponnyer/cobbar till championatet, måste en ersättare till den ene ponnyn/cobben 
väljas. Hästskötare får lov att hjälpa till när ponny/cob sadlas av i ringen, denne skall då alltid vara trevligt och prydligt 
klädd. I alla rid eller körklasser måste ponny/cob vara 4 år eller äldre. 
Ston med diande föl får ej deltaga i ridklasser. 
Ingen ponny/cob får ledas i ledtygel i någon klass med undantag av Lead Rein. 



OBS! Ridklassernas program finns uppritade nedan 
 
MIXED MOUNTAIN AND MOORLAND RIDKLASSER. 

  
Klass 19  Lead Rein 
Öppen för:  Sto eller valack inte högre än 128 cm. Ryttare 3 - 9 år. 
Ponnyn skall ridas på passande bett, där tyglarna skall gå direkt från bettet till ryttarens hand. Ledtygeln skall fästas i 
nosgrimman. Inga extra inspänningstyglar får användas utan endast ett handtag är tillåtet att fästas på sadeln. Ledaren skall 
vara prydligt klädd och ha huvudbonad. 
Klassens genomförande: enligt bifogad programskiss i skritt och trav samt halt och stillastående på lång tygel. 
  
Klass 20  First Ridden 
Öppen för ston eller valacker ej högre än 128 cm. Ryttare får deltaga t.o.m. det år den fyller 12 år. 

Ponnyn rids på passande bett, ponnyn skall ej galoppera, utom i den individuella uppvisningen. 
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav gemensamt, samt en individuell uppvisning enligt 
bifogad programskiss där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel. 
  
Klass 21  First Ridden 
Öppen för ston och valacker över 128cm. Ryttaren skall vara proportionerlig. 
Ponnyn rids på passande bett, ponnyn skall ej galoppera, utom i den individuella uppvisningen. 
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav gemensamt, samt en individuell uppvisning enligt 
bifogad programskiss där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel. 
  
Klass 22  Novice 
Öppen för ston och valacker under 128cm. Ryttaren skall vara proportionerlig. 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, enligt bifogad programskiss.   
  
Klass 23  Novice 
Öppen för ston och valacker mellan 128cm - 138cm. Ryttaren skall vara proportionerlig. 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, enligt bifogad programskiss. 
 
Klass 24  Novice 
Öppen för ston och valacker över 138 cm. Ryttaren skall vara proportionerlig. 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, enligt bifogad programskiss.  
 
Mountain and Moorland Ridden Champion med reserv 
Varje klassvinnare (1 – 2 starter) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) från övriga klasser, tävlar om 
ridden champion med reserv. Varje klassvinnare (1 – 2 starter) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) från 
övriga klasser, tävlar om Ridden Champion med reserv. 

 

Program för Lead Rein 
 

 
 

 

 



Program för First Ridden 

 
 

 

Program för Novice-klasser 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

UTSTÄLLNINGSANMÄLAN 
 

Datum Plats 

 11 september 2021 Storbyns Ryttares, By Kyrkby 

Utställningsklass (er) Ridklass (er) Kvalitetsbokföring Welsh Ras/Sektion  Kön 

  Ja:         Nej:    

 
Hästens namn Reg.nr  Stambok/kvalitetsboknr  

   

Födelseår Färg och tecken Mankhöjd * 

   

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 

  
  

*) Gäller endast för ponny anmäld i ridklass 
 

Uppfödare, namn och postadress 

 

Ägare Adress 

  

Postnummer och postadress Tel.nr 

  

E-post adress 

 

Ryttare Födelseår 

  
 

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

   
Ort och  datum Hästägare eller dennes företrädare 

                                         
   Med min underskrift jag godkänner att dessa uppgifter publiceras i katalogen och på hemsidan (enl. GDPR) 
 

OBS! Ej fullständigt ifylld anmälan riskerar att kasseras 
Anmälningsavgiften skall betalas till postgiro konto 3 02 02-6  senast det datum som anges i propositionen. 
Skriv tydligt hästens (-arnas) klass och ditt namn på inbetalningen.  

 
Välkommen till SWF:s lokalutställning i By Kyrkby! 

 


