Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens
lokalutställning på Ridklubben Udden (Kalmar) 2021-09-11

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.
2. Anmälningstiden utgår den 28 augusti 2021.
Anmälan som ej är återtagen före sista anmälningsdag räknas som bindande!
Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda innan anmälningstidens utgång.
3. Anmälan skickas till Marie Andersson, Skäppentorp 201, 384 31 Blomstermåla tfn 0705-336019. Kan
också skickas via mail till marie@branneback.se
Anmälningsblankett/er hämtas på www.swf.nu under rubriken ”blanketter & info” eller kontakta
ovanstående.
4. Anmälningsavgifter för SWF-medlem (ägare eller utställare) 250 SEK/häst och utställningsklass. Icke
SWF-medlem 350 SEK/häst och utställningsklass. Stamboksförd eller kvalitetsbokförd hingst 0 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 anmälan. Medlemsavgift 300 SEK.
6. Anmälan till stonas kvalitetsbokvisning skall ske separat till SWF:s kvalitetsbokförare Susanne Lindh,
Kyrketorp Mästaregården 1, 521 62 STENSTORP åtföljd av anmälningsavgiften 275 SEK.
Anmälningsblankett kan skrivas ut från SWF:s hemsida. Efter verifierad betalning meddelas
utställningsansvarig och stoet är berättigad att visas.
7. Domare: Gunn Johansson
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 skall visas i träns av person över 16 år. Visare får ej vara iförda plagg med reklam
(stuterinamn eller ponnyns namn)
11. Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anmälningsavgiften.
12. Servering: Enklare servering finns på platsen.
13. Bedömning sker utan poäng. Rosett, plakett och skriven kritik erhålles. Ston som visas för införande i
kvalitetsboken bedöms med poäng.
14. Uppstallning finnes: daguppstallning 200 kr inkl. spånbal, dygnsuppstallning 500 kr inkl. spånbal.
För bokning av uppstallning kontakta: ts@ridklubbenudden.com
15. Championat enligt följande utses, endast guldmedaljörer får deltaga. Championaten utses efter att
samtliga blivit bedömda inom respektive sektion.
Berättigade att deltaga är klassettan och även guldbelönad tvåa. För att Champion skall utses måste
sektionens totala deltagarantal vara minst 2 st, samt Champion reserv minst 3 st.

Utses i varje sektion: Champion med reserv.
Senior Champion med reserv.
Junior Champion med reserv (föl tom 3 år tävlar om detta).
Championföl med reserv utses alla sektioner tillsammans. Championföl: De två bästa fölen från var
sektion tävlar om detta.
Champion Valack med reserv: de två bästa valackerna från var sektion tävlar om detta.
Supreme Champion med reserv = Best in Show med reserv. Där tävlar samtliga champion med reserv.
16. Rätt till ändring i propositionen förbehålls. Klasser kan slås ihop
om deltagarantalet endast är en. I övrigt hänvisas till kommande meddelande till utställare.

17. Förfrågningar hänvisas till Aina Kjellstrand tfn 0706-909103 eller Marie Andersson tfn 0705-336019
18. Hederspriser emottages med stor tacksamhet, kontakta Aina Kjellstrand för information. Vill du
annonsera i katalogen, kontakta Marie Andersson för information.
UTSTÄLLNINGSKLASSER
1.Hingstar och valacker födda 2019 - 2020 (1- och 2-åring)
2.Hingstar och valacker födda 2018 (3-åring)
3. Hingstar födda 2017, ej licensierade. (4-åringar) dispens 2021 då de ej fått tillfälle att visas för
kvalitetsboksvisningen 2021 pgr covid-19 OBS DISPENS FÖR 4 ÅRIGA HINGSTAR UTAN LICENS.
4.Ston födda 2019 - 2020 (1- och 2-åring)
5.Ston födda 2018 (3-åring)
6.Valacker födda 2017 - 2004 (4-17 år)
7.Ston födda 2017 – 2004 som ej fölar 2021 (4 – 17 år)
8. Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2021 efter licensierad hingst
9. Ston födda 2017 – 2010 med föl vid sidan. (4 – 11 år)
10. Ston födda 2009 och tidigare med föl vid sidan. (12 år och äldre)
11. Licensierade hingstar födda 2017 – 2004 (4 – 17 år)
12. Veteranklass sto/valack/hingst födda 2003 eller tidigare (18 år och äldre)
13. 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 13.
14. 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 14

Välkomna!

