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SYDWELSH 
SOMMARUTSTÄLLNING

 

                         med Show Ridklasser         

     Bjärsjölagård 
     Söndagen den 3 juli  2022

Allmänna bestämmelser:

1. Utställningen är öppen för welshponnyer/cobbar införda i SWF:s grundstambok samt 
welshpartbred registrerade eller stämplade i SWF. 
Medlemmar i Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark och Norsk Ponniavlsforening inbjuds att delta. 
Ridklasser är även öppna för samtliga brittiska ponnyraser - Mountain & Moorlands (M&M).

2. Anmälningstiden utgår den 12 juni. 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, utställare el ryttare) 300kr/häst och 
utställningsklass och 150kr/ridklass. Handlerklasser 100kr. Kvalitetsbokförd hingst 0kr.                             
Icke SydWelsh medlem 400kr/häst och utställningsklass och 250kr/ridklass. Handlerklasser 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.                  
Vid utlandsbetalning ange kontonummer:    IBAN SE96 8000 0831 3952 4340 3226       BIC SWEDSESS

6. Anmälan till kvalitetsboksvisning skall i samtliga fall ske till SWF:s kvalitetsbokförare:                    
Lena Aniansson, Boslätt 104, 383 91 Mönsterås (fysik post) alternativt via mail: kvalbok@swf.nu.           
Anmälningstiden utgår den 12 juni. Kopia på pass och erlagd anmälningsavgift 275kr (SWF Plusgiro 
30202–6) ska åtfölja anmälan. Regler och anmälningsblankett för Kvalitetsboksvisning finns på SWF:s 
hemsida. Efter verifierad betalning meddelas utställningsansvarig och stoet är berättigad att visas. 
Stoet ska mätas på utställningsplatsen. 

7. Domare: Ylva Lindh, Stuteri Simberg

8. Utställningen hålles enligt SWF:s utställningsreglemente. Utställningsresultat kan ej överklagas.

http://www.sydwelsh.com/


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 12 juni till SydWelsh BG 5277-5426.

13. Enklare servering kommer finnas på utställningsplatsen.

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 finner ni på www.sydwelsh.com ca 1 vecka innan utställningen och katalogen 
kommer sändas ut via mail till alla anmälda utställare – skriv ut och ta med eget ex om så önskas.

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. Givarna presenteras med logotyp i program och på 
hemsida, samt i högtalare under utställningen. 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 

http://www.sydwelsh.com/


Utställningsklasser

1. Hingstar och valacker födda 2021

2. Hingstar och valacker födda 2020

3. Hingstar och valacker födda 2019

4. Ston födda 2021

5. Ston födda 2020

6. Ston födda 2019

7. Valacker födda 2018 eller tidigare 

8. Ston födda 2011 – 2018 som ej fölar 2022

9.  Ston födda 2010 eller tidigare som ej fölar 2022 (veteranklass)

10.  Ston födda 2011 – 2018 med föl vid sidan

11.  Ston födda 2010 eller tidigare med föl vid sidan (veteranklass)

12.  Föl födda 2022 efter licensierad hingst (OBS! Fölen anmäles separat)

13.  Licensierade hingstar födda 2016– 2018

14.  Licensierade hingstar födda 2011 – 2015

15.  Licensierade hingstar födda 2010 eller tidigare (veteranklass)

16. 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. 

17.  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. 

18.  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. 

19. 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. 



Show Ridklasser
Ridklasser anordnas för Welsh sektion A, B, C, D, welsh partbred/anglowelsh samt för
Mountain & Moorland (M&M). M&M är öppna för de brittiska ponnyraserna.

Small breeds: shetland, dartmoor, exmoor, welsh A och welsh B.
Large breeds: dales, fell, highland, new forest, connemara samt welsh C och welsh D.

LEAD REIN

Ekipaget består av ponny, ryttare samt en ledare som dock bara ska vara med som en säkerhetsåtgärd. 
Det är barnet som ska rida och ledaren ska inte påverka ponnyn.

Ponnyn ska ridas på ett passande bett, där tyglarna går direkt från bettet till ryttarens hand. Ledtygeln 
ska fästas i nosgrimman. Inga extra inspänningstyglar får användas, endast ett handtag är tillåtet att 
fästas på sadeln. Ledaren ska vara prydligt klädd.
 
Klassen genomförs enligt domarens anvisningar i skritt, trav samt halt och stillastående på lång tygel.

Öppen för ponnyer som inte är högre än 122 cm enligt klasser nedan. Ryttare måste ha fyllt 3 år men 
inte fyllt 9 år.

Klass 20 welsh sektion A eller B, ston och valacker.

Klass 31 welsh partbred/anglo welsh, ston och valacker.

Klass 37 mountain & moorland, ston och valacker.

FIRST RIDDEN

Ponnyn rids på passande bett. Ponnyn ska inte galoppera utom i den individuella uppvisningen. 

Klassen genomförs enligt domarens anvisningar i skritt och trav gemensamt samt en individuell 
uppvisning där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel.

Öppen för ponnyer som inte är högre än 128 cm enligt klasser nedan. Ryttarens ålder varierar, se 
nedan.

Klass 21 sektion A eller B, ston och valacker. Ryttare får deltaga till och med det år denne fyller 12 
år.

Klass 24 sektion B, C eller D, ston och valacker. Ryttare får deltaga till och med det år denne fyller 12
år.

Klass 32 welsh partbred/anglo welsh, ston och valacker. Ryttare får deltaga till och med det år 
denne fyller 12 år.

Klass 38 mountain & moorland, ston och valacker. Ryttare får deltaga till och med det år    
denne fyller 12 år.



OPEN

Klassens genomförande: Samtliga deltagare rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens 
anvisning. Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp. Programmet ska 
vara cirka 3-4 minuter och ridas enligt domares anvisning eller ett eget program. Programförslag finns 
på www.sydwelsh.com

Öppen för ponnyer enligt klasserna nedan.

Inga åldersgränser för ryttare, så länge ekipaget är proportionerligt. I klasser för hingstar ska ryttaren 
dock ha fyllt minst 13 år, i vissa klasser 14 eller 15 år (se nedan). 

Klass 22 sektion A, ston och valacker.

Klass 23 sektion A, hingstar. Ryttaren ska vara 13 år eller äldre.

Klass 25 sektion B, ston och valacker. 

Klass 26 sektion B, hingstar. Ryttaren ska vara 13 år eller äldre.

Klass 27 sektion C, ston och valacker.

Klass 28 sektion C, hingstar. Ryttaren ska vara 15 år eller äldre.

Klass 29 sektion D, ston och valacker.

Klass 30 sektion D, hingstar. Ryttaren ska vara 15 år eller äldre.

Klass 33 welsh partbred/anglo welsh, small (under 148 cm), ston och valacker.

Klass 34 welsh partbred/anglo welsh, small (under 148 cm), hingstar. Ryttaren ska vara 14 år 
eller äldre. 

Klass 35 welsh partbred/anglo welsh, large (över 148,1 cm), ston och valacker.

Klass 36 welsh partbred/anglo welsh, large (över 148,1 cm), hingstar. Ryttaren ska vara 14 år eller
äldre.

Klass 39 M&M, small breeds, ston och valacker.

Klass 40 M&M, small breeds, hingstar. Ryttaren ska vara 14 år eller äldre.

Klass 41 M&M, large breeds, ston och valacker.

Klass 42 M&M, large breeds, hingstar. Ryttaren ska vara 14 år eller äldre.
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Allmänna bestämmelser och utförande för Show 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. Observera att ridklass 
inte är en dressyrklass i ”vanlig mening”. (Ett forum för ”engelska ridklasser” hittar du på bland annat 
på Facebook.)
Visning vid hand är inte obligatoriskt för utställningarna, det är upp till domaren att besluta beroende 
på tidsplanen och antal deltagare. 
Vid få anmälningar kan ridklasser med färre än tre anmälda komma att slås ihop.

Utrustning
Sporrar får inte bäras i någon klass. Sadeln ska 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 med vanligt bett, kandar eller pelham med två tyglar används. Engelsk nosgrimma (dvs. ingen 
snokrem/nosrem), ordinärt pannband, ingen mässing eller dyl. som man använder vid visning vid 
hand. Inga extra tyglar eller dyl. så som boots, benskydd eller lindor får användas.

Klädsel
Ridbyxor, vita eller cremefärgade. Till jodhpursmodell med jodhpurs ska band under foten användas. 
Ridstövel får bäras. Ridjacka av tävlingsmodell eller tweedmodell, med eller utan ordinärt färgad väst. 
Ljus skjorta med krage och slips eller plastrong. Handskar bör bäras.
Smycken bör inte bäras. Intrycket ska vara snyggt, bekvämt och säkert.
Godkänd hjälm ska 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 ska då alltid vara trevligt och 
prydligt klädd.
I alla ridklasser 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.

Varmt välkomna till Bjärsjölagård 


