Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens Riksutställning 13/8
och
handler- rid- och körklasser 14/8,
på Vetlandaortens ryttarförenings anläggning
den 13 och 14 Augusti 2022
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 13 juli.
Anmälan som ej är återtagen före sista anmälningsdag räknas som bindande!
Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda innan anmälningstidens utgång.
3. Anmäl via SH Blå Basen http://www.blabasen.se/sh/
Vid frågor kontakta Agnetha Hjortsparre hjortsparre2@gmail.com
Eller 070-5954994 adress: Lövängsvägen 91 387 70 Löttorp.
4. Anmälningsavgifter för SWF-medlem (ägare, utställare eller ryttare) 300 SEK/häst och
utställningsklass och 150 SEK/rid- och körklass. Handlerklasser 100 SEK
Icke SWF-medlem 400 SEK/häst och utställningsklass, 250 SEK/rid- och körklass.
Handlerklass 150 SEK. Stamboksförd och 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 350SEK.
6. OBS. Anmälan till stonas kvalitetsbokvisning skall också göras till SWF:s kvalitetsbokförare Lena
Anianssonantingen via mail kvalbok@swf.nu eller Lena Aninasson Boslätt 104 383 91 Mönsterås,
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. Inbjudna är också medlemmar i Welshponnyföreningarna från Danmark, Norge och Finland
Anmälningsavgiften till
Bank: NORDEA IBAN: SE65 9500 0099 6034 0030 2026 BIC: NDEASESS
8. Domare Utställningsklasser:
Mr Owen Jones Nebo Stud Wales
Ms Ann Fisher Mynyddgraig Stud UK

Sektion A, C och D
Sektion B och WPB

Domare Ridklasser:
Ms Ann Fisher Mynyddgraig Stud UK
Domare Körklasser:
Mr Owen Jones Nebo Stud Wales
Domare Handler klasser: Mr Owen Jones Nebo Stud
9. Resultat kan ej överklagas.
10. Ponny/Cob som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger ej rätt att deltaga.
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11. Alla hingstar skall visas i träns av person över 16 år.
Visare under 18 år skall böra hjälm.
Visare får ej vara iförda plagg med reklam (stuterinamn eller ponnyns namn)
12. Ponny/Cob får endast deltaga i två klasser/dag utöver utställningsklass.
13. Om utställningen måste inställas pga. ”force majeure” återbetalas halva anmälningsavgiften.
14. Servering: Finns
15. Festlighet på kvällen anordnas med catering från ”hos Sara och Mats”
16. Uppstallning 650kr/meeting med 2 spån balar eller 400kr för daguppstallning med 1 spånbal. Bokning
av box görs till Ellinor Silvermyr mail: stallelma@hotmail.com
17. Utställningsklasserna bedöms utan poäng. Rosett, plakett (och enkel skriven kritik) erhålles.
Ston som visas för införande i kvalitetsboken bedöms med poäng.
Ridklasserna bedöms utan skriftlig kritik endast rangering. Rosett och stallplaketter erhålles.
18. Vandringspriser tillfaller endast svenska hästar, i annat fall blir vandringspriset vakant.
19. 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.
20. Rätt till ändring i propositionen förbehålls. Klasser kan slås ihop om deltagarantalet endast är ett. I
övrigt hänvisas till kommande meddelande till utställare.
21. Förfrågningar hänvisas till Agnetha Hjortsparre hjortsparre2@gmail.com 070-5954994
22. Hederspriser emottages med stor tacksamt kontakta Ellinor Silvermyr stallelma@hotmail.com
Vill du annonsera i rikskatalogen, kontakta Jenny Nilsson jen.nilsson92@gmail.com för information.
UTSTÄLLNINGSKLASSER
1. Hingstar och valacker födda 2021 (1-åring)
2. Hingstar och valacker födda 2020 (2-åring)
3. Hingstar och valacker födda 2019 (3-åring)
4. Ston födda 2021 (1-åring)
5. Ston födda 2020 (2-åring)
6. Ston födda 2019 (3-åring)
7. Valacker födda 2018 eller tidigare (4 år och äldre)
8. Ston födda 2018 – 2011 som ej fölar 2022 (4 – 11 år)
9. Ston födda 2010 eller tidigare som ej fölar 2022 (12 år och äldre)
10. Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2022 efter licensierad hingst
11. Ston födda 2018 – 2011 med föl vid sidan. (4 – 11 år)
12. Ston födda 2010 eller tidigare med föl vid sidan (12 år och äldre)
13. Licensierade hingstar födda 2018 – 2016 (4 – 6 år)
14. Licensierade hingstar födda 2015 – 2009 (7 – 11 år)
15. Licensierade hingstar födda 2010 eller tidigare (12 år och äldre)
16. Veteranklass sto/valack/hingst födda 2004 eller tidigare (18 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.
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Championat indelningar
Junior Champion med reserv (föl - 3 år) sektion A, B, C, D samt welshpartbred
Senior Champion med reserv, sektion A, B, C, D samt welshpartbred
Champion med reserv, sektion A, B, C, D samt welshpartbred
Championföl med reserv.
Champion Valack med reserv.
Supreme Champion med reserv = Best in Show med reserv.
RIDKLASSER.
Se allmänna bestämmelser och utförande för Showridklasser i slutet av detta dokument
LEAD REIN
19. Welsh och Welshpartbred - Lead Rein
FIRST RIDDEN
20. Welsh och Welshpartbred - First Ridden
MINI RIDDEN CHAMPION
Mini Ridden Champion med reserv, här deltar ekipage från Lead Rein och First Ridden
Varje klassvinnare och andraplacerad (om deltagarantalet varit fyra eller fler) tävlar om championat med
reserv.
NOVICE
21. Welsh
22. Welsh
23. Welsh
24. Welsh
25. Welsh

Mountain Novice
Ponny Novice
Ponny av Cob-typ Novice
Cob Novice
partbred Novice (klassen kan indelas på mankhöjd)

OPEN
26. Welsh Mountain Open
27. Welsh Ponny Open
28. Welsh Ponny av Cob-typ Open
29. Welsh Cob Open
30. Welsh partbred Open (klassen kan indelas på mankhöjd)
31. Welsh Mountain-hingstar Open
32. Welshponny-hingstar Open
33. Welshponny av Cobtyp-hingstar Open
34. Welsh Cob–hingstar Open
35. Welsh partbred-hingstar Open (klassen kan indelas på mankhöjd)
Ridden Champion med reserv.
Ridden Champion med reserv, här deltar ekipage från Novice och Open klasserna.
Varje klassvinnare och andraplacerad (om deltagarantalet varit fyra eller fler) tävlar om championat med
reserv.
Overall Ridden Champion
här tävlar Mini ridden Champion med reserv samt Ridden Champion med reserv
KÖRKLASSER
Se allmänna bestämmelser och utförande körklasser i slutet av detta dokument
36.
37.

Sto och Valack alla sektioner ston och valacker
Hingst alla sektioner

Kör Champion med reserv
Klassvinnaren och andraplacerad (om deltagarantalet varit fyra eller fler) tävlar om championat med
reserv.
YOUNG HANDLER KLASSER
Se allmänna bestämmelser och utförande Handler klasser i slutet av detta dokument
38. Young Handler 8 år och yngre
39. Young Handler 9-12 år
40. Young Handler 13–20 år
42. Young Handler 21–26 år
Young Handler Mini Champion med reserv
Varje klassvinnare (1 – 2 starter) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) från Young
Handler klass 8 år och yngre samt Young handler klass 9–12 år, tävlar om Young Handler Champion med
reserv.
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Young Handler Champion med reserv
Varje klassvinnare (1 – 2 starter) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) från övriga
klasser, tävlar om Young Handler Champion med reserv

Här nedan finns gällande bestämmelser och utförande för Ridklasser, Körklasser samt
Handlerklasser Riks 2022.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH UTFÖRANDE FÖR SHOW RIDKLASSER

Ingen visning för hand i klasserna First Ridden, Novice eller Open
Samtliga program finns på www.swf.nu
Klass 19 Welsh och Welshpartbred - Lead Rein
Öppen för registrerade Welsh sektioner, sto eller valack inte högre än 121,9 cm.
Ryttare måste ha fyllt 3 år men inte fyllt 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.
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav samt halt och stillastående på lång tygel.
Klass 20 Welsh och Welshpartbred - First Ridden
Öppen för registrerade welsh sektioner, ston eller valacker ej högre än 128 cm.
Ryttare får deltaga t.o.m. det år den fyller 11 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 domarens anvisningar där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel
Klass 21 Welsh Mountain Novice
Öppen för sektion A, ston och valacker. 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 och galopp samt ökad galopp.
Klass 22 Welsh Ponny Novice
Öppen för sektion B, ston och valacker. 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 och galopp samt ökad galopp,
Klass 23 Welsh Ponny av Cob-typ Novice
Öppen för sektion C, ston och valacker. Ingen åldersgräns men ekipaget skall vara proportionerligt.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav och galopp samt ökad galopp,
Klass 24 Welsh Cob Novice
Öppen för sektion D, ston och valacker. Ingen åldersgräns men ekipaget skall vara proportionerligt.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav och galopp samt ökad galopp,
Klass 25 Welsh partbred Novice (klasserna kan indelas på mankhöjd)
Öppen för ston och valacker. 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 och galopp samt ökad galopp,
Klass 26 Welsh Mountain Open
Öppen för sektion A, ston och valacker. 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 och galopp samt ökad galopp.
Klass 27 Welsh Ponny Open
Öppen för sektion B, ston och valacker. 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 och galopp samt ökad galopp,
Klass 28 Welsh Ponny av Cob-typ Open
Öppen för sektion C, ston och valacker. Ingen åldersgräns men ekipaget skall vara proportionerligt.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav och galopp samt ökad galopp,
Klass 29 Welsh Cob Open
Öppen för sektion D, ston och valacker. Ingen åldersgräns men ekipaget skall vara proportionerligt.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
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Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav och galopp samt ökad galopp,
Klass 30 Welsh partbred Open (klasserna kan indelas på mankhöjd)
Öppen för ston och valacker. 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 och galopp samt ökad galopp,
Klass 31 Welsh Mountain – Hingstar Open
Öppen för sektion A, hingstar. Ryttaren skall vara 13 år fyllda och för övrigt proportionerlig.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav och galopp samt ökad galopp.
Klass 32 Welsh Ponny - Hingst Open
Öppen för sektion B, hingstar. Ryttaren skall vara 14 år och för övrigt proportionerlig.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav och galopp samt ökad galopp,
Klass 33 Welsh Ponny av Cob-typ - Hingst Open
Öppen för sektion C, hingstar. Ryttaren skall vara 14 år eller äldre, ekipaget skall vara proportionerligt.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav och galopp samt ökad galopp,
Klass 34 Welsh Cob – hingstar Open
Öppen för sektion D, hingstar. Ryttaren skall vara 15 år eller äldre.
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning.
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav och galopp samt ökad galopp,
Klass 35 Welsh partbred - Hingstar Open (klasserna kan indelas på mankhöjd)
Öppen för hingstar. Ryttaren skall vara 14 år fyllda för övrigt 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,

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH UTFÖRANDE FÖR KÖRKLASSER
Klass 36 Sto och Valack
Öppen för alla sektion för ston och valacker. Klassens genomförande: samtliga kör på ring i
skritt. Därefter en individuell uppvisning i skritt och trav. Se program.
Klass 37 hingst
Öppen för alla sektion för hingstar. Klassens genomförande: samtliga kör på ring i skritt.
Därefter en individuell uppvisning i skritt och trav. Se program.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH UTFÖRANDE FÖR YOUNG HANDLER KLASSER
Klass 38 Young Handler 8 år och yngre
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. En vuxen får
vara med i ringen men ej ingripa i visningen eller ge direktiv till visaren.
Klass 39 Young Handler 9-12 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.
Klass 40 Young Handler 13–20 år
Det som bedöms är visarens förmåga att visa ponnyn, alltså inte ponnyn i sig. Dock skall ponnyn/häst var i fint
skick och iordninggjord för utställning. Ponnyn/Häst skall vara 4 år och äldre, sto eller valack. Ponnyn/Häst skall
visas i träns med tyglar och nosgrimma. Visaren skall vara prydligt klädd för visning och bära hjälm.
Klass 42 Young Handler 21–26 år
Det som bedöms är visarens förmåga att visa ponnyn, alltså inte ponnyn i sig. Dock skall ponnyn/häst var i fint
skick och iordninggjord för utställning. Ponnyn/Häst skall vara 4 år och äldre, sto eller valack. Ponnyn/Häst skall
visas i träns med tyglar ochnosgrimma. Visaren skall vara prydligt klädd för visning och bära hjälm.

* Varmt Välkomna till xxxxxxxx *
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