
-   Proposition   -

SYDWELSH 
UNGHÄSTUTSTÄLLNING 

för Welsh samtliga sektioner

Det erbjuds även en klass för Kvalitetsbokföring av ston
4 år eller äldre, utom tävlan. 

                          Young Handler-klasser öppna för samtliga raser

                        Söndagen den 16 oktober 2022
                          Ringsjöortens Lantliga Ryttarförening, Säbytorp, Höör
Allmänna bestämmelser. 
1. Utställningen är öppen för Föl, 1-, 2- och 3-åriga welshponnyer/cobbar införda i SWF:s 
grundstambok samt welshpartbred registrerade eller stämplade i SWF.

2. Anmälningstiden utgår den 2 oktober. 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: 250kr/häst och klass. Handlerklasser 150kr.                             
Icke SydWelsh medlem: 400kr/häst och klass. Handlerklass 200kr. Kvalitetsbokförd hingst 0kr.                
OBS! Det krävs medlemskap i både SWF och SydWelsh för det rabatterade priset. (ägare el. utställare)

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.

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 2 oktober. 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: Mats Olsson, Kulltorps stuteri.

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

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) 

http://www.sydwelsh.com/


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

12. Ringsjöortens Lantliga Rf håller sin Cafeteria öppen under dagen. Uppstallning finns ej.

13. Bedömning i utställningsklass sker med poäng. Rosett, plakett och skriftlig kritik erhålles. 
Bedömning för införande i Kvalitetsboken sker på samma protokoll som utställningsklassen. 

14. Best in Show med reserv koras efter att samtliga ponnyer blivit bedömda.                  

15. Rätt till ändring i propositionen förbehålls.

16. Utställarmeddelande och katalog skickas ut via mail till samtliga utställare några dagar innan 
utställningen. 

17. Övriga förfrågningar hänvisas till: Maria Linder 070-714 35 93

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

UTSTÄLLNINGSKLASSER 
1.  Hingstar och valacker födda 2021 (1 år) 

2.  Hingstar och valacker födda 2020 (2 år) 

3.  Hingstar och valacker födda 2019 (3 år)

4.  Ston födda 2021 (1 år) 

5.  Ston födda 2020 (2 år) 

6.  Ston födda 2019 (3 år) 

7.  Föl födda 2022 efter licensierad hingst

8.  Young handler (ung visare) 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 samt 

inneha pass. 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. 

9. Young handler (ung visare) 9 – 12 år       (samma regler som ovan, dock utan vuxen i ringen)  

10. Young handler (ung visare) 13 – 20 år  (samma regler som ovan, dock är mankhöjd på ponny/häst fri)

11. Young handler (ung visare) 21 – 26 år  (samma regler som ovan, dock är mankhöjd på ponny/häst fri)

12. Bedömning av ston, 4 år eller äldre, för införande i Kvalitetsboken (utom tävlan)

Varmt välkomna till SydWelsh och Ringsjöortens RF 


