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SVENSKT WELSHMÄSTERSKAP  
Regler och anvisningar för att anordna Svenskt 

Welshmästerskap (WM).  

Welshmästare koras i hoppning och dressyr, andra grenar är 

välkomna men regler för den grenen ska då utformas via 

Styrelsen. Kontakta SWF i god tid vid intresse.  

Welsh mästerskapen anordnas ihop med en ridklubb där ett 

samarbete mellan en representant från Welshponny och Cob 

föreningen och ridklubben.  

Generella regler 
För deltagande i Welshmästerskapen ska ryttare vara medlem i Svenska Welshponny och 

Cobföreningen. Se www.swf.nu. Medlemskap ska vara löst i SWF innan start.  

Varje kategori för sig blir placerad enl. TR - som en vanlig klass där klasspriserna kommer från den 

ridklubben som tävlingen anordnas ihop med. Welshföreningen delar dessutom ut priser följande: 

Vinnartäcke, rosett, plakett och HP till alla placerade enligt TR rasvis; welsh mountain, welshponny, 

welshponny av cobtyp, welsh cob och welshpartbred.  

- För WM krävs minst två deltagare per sektion.  
- TR gäller avseende klädsel, utrustning och säkerhet. 
- Ryttare får starta mer än en ponny/cob/partbred.  

Anvisningar  
Inför kommande års tävlingskalender bestäms ett samarbete med en ridklubb som vill anordna 
WM i bägge momenten eller enbart ett. Kontaktpersoner, datum och plats meddelas till SWF’s 
styrelse och rosettansvarig. För spridning av information till medlemmar via Hemsida, Facebook 
och tidning. SWF’s styrelse ansvarar för att information når ut.  
 
Ansvarig person för SWF ansvarar för att kontrollera att proposition innehåller: 

- Information om regler för att starta WM. 
- Information om lösa medlemskap.  
- En separat lista där ekipage anmäler till WM.  
- Kontrollerar anmälda ekipage mot medlemsregistret. (kontakta de som ej är 

medlemmar) 
- Meddelar Rosett och plakett ansvarig preliminärt antal när ordinarie anmälningstid gått 

ut.  
- Räknar ut resultat rasvis efter avslutad tävling.  
- Delar ut priser på tävlingsdag. 
- Ta kort och förmedla resultat till SWF.  

 
Ridklubb ansvarar: 

- Att extra tid finns vid prisutdelning för WM klasserna.  
- Tillger ansvarig person från SWF resultat.  
- Tillger ansvarig person från SWF eventuell kontaktinformation till efterfrågade ekipage.  

 

http://www.swf.nu/
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Hoppning  
Welshmästare koras i tävlingsklass LC-MSV B Proposition för tävlingen publiceras på hemsidan swf.nu 

och Tävlingsdatabasen där anmälan görs!  

Fördel om ridklubben kan ta in hästar (utom tävlan) och överåriga i en separat avdelning B där de 

erbjuds rida omhoppning vid 0 fel i grundomgång. Detta för göra det möjligt för hästar och överåriga 

att delta i WM.  

Placeringen som Welsh ekipage erhåller i sin klass tilldelas poäng enligt nedan. Får två ekipage 

samma poäng avgörs placering genom först antal fel och sedan snabbast tid.  

Klass Placering 

 Kat A Kat B Kat C Kat D Häst 1 2 3 4 5 6 o följ 

LC 60 70 80 90 100 7 6 5 4 3 2 

LB 70 80 90 100 110 8 7 6 5 4 3 

LA 80 90 100 110 120 9 8 7 6 5 4 

MSV B - 100 110 120 130 10 9 8 7 6 5 

 

Dressyr 
Ryttaren väljer själv vilken klass den rider WM i och anger detta på anmälan. Alla tävlar mot 
varandra oavsett klass, men sektionsvis oavsett höjd. Resultatet i % multipliceras med en 
koefficient beroende på klassens svårighetsgrad.  
LC – koeff 1.0  
LB – koeff 1.03  
LA – koeff 1.06  
MSV C – koeff 1.09 
Varje klass ska finnas tillgängliga för både ponny och häst under tävlingsdagen.  
Kan ridklubben inte anordna alla klasser på en dag väljs lämpliga klasser ut och förmedlas till 
SWF.  
 
Ryttaren får inte starta i en lägre klass än den har placering i det senaste året, gäller lokal eller 

högre tävling. Har den tex en placering i LB får den rida WM i LB eller högre klass men inte i LC. 

Har ponnyn/häst placeringar i Ungponnyklasser motsvarar dessa vanliga klasser t.ex. Ungponny 

LA = LA, FEI Lagklass = MSV C.  

 

 

 

 


