
Proposition 
för Österlens Hästvänners ponnyutställning 2018 

 

Bollerup 1 september Domare: Birgitta Larsson 
   

1. Utställningen är öppen för ponnyer med raskod tillhörande SPAF, dvs registrerad i svensk 

rasförening vid anmälan med någon av raskoderna 30 (gotlandsruss), 33 (connemara), 34 

& 39 (new forest), 35 (welsh ponny, sekt B), 36 (welsh mountain, sekt A), 37 (welsh cob, 

sekt D), 38 (shetlandsponny), 40 (dartmoor), 41 (exmoor), 42 (welsh ponny av cobtyp, 

sekt C), 43 & 93 (svensk ridponny), 44 ( rid & sportponny) 46 (kaspisk häst), 87 (welsh 

partbred) 

2. Anmälan sker via ”Blå Basen” www.svehast.se/internetanmälan. För de raser som inte 

finns med i blå basen skickas pappersanmälan tillsammans med  kopia på registreringsbevis  

till: Anna Ransholm, Karnas Väg 77, 271 75 Glemmingebro anna.ransholm@lrfkonsult.se 

0708-298697 

Sista anmälningsdag 10 augusti 2018. 

 Efteranmälan mottages i mån av tid och plats mot dubbel anmälningsavgift. 

3.   Anmälningsavgiften 250 kr för första ponnyn och 200 kr för följande anmälda ponnyer till 

samma ägare insättes samtidigt med anmälan på Bankgiro 5949-0557 

 Anmälningsavgift till Klass 16 är 100 kr om modern bedöms och 250 kr om modern ej 

bedöms.  

4. Ange ponnyns namn, utställningsklass, ägare samt utställningsort på inbetalningskortet. 

5. För sent inkomna avgifter räknas som efteranmälan, bankgirots datum gäller. Endast 

ponnyer vars anmälan kommit oss tillhanda i tid äger rätt att få sina uppgifter tryckta i 

katalogen. 

6. Om utställningen måste inställas p.g.a. ¨force majeure¨ eller om anmäld ponny är 

skadad/sjuk och veterinärintyg kan uppvisas, återbetalas halva anmälningsavgiften. 

7. Deltagande ponny äger rätt att kostnadsfritt deltaga i Avkomme- och/eller Uppfödarklass. 

Ponny kan endast ställas ut i en klass + eventuell Avkomme- och/eller Uppfödarklass. För 

att bedöma Avkommeklass krävs inte att modern/fadern deltager på utställningen. 

8. Handhavare av hingst (1 år och äldre) skall vara över 16 år. Hingstar 1 år och äldre skall 

lastas ur, tränas samt visas i träns.  

9. Österlens Hästvänner förbehåller sig rätten att inställa klass eller i övrigt ändra 

bestämmelserna om så erfordras. Allt deltagande sker på egen risk. 

10.  Bedömning sker enligt  ”50-poängskalan”. Rosett och stallplakett utdelas till alla ponnyer         

bedömts med lägst 30 poäng. Vissa föreningar delar dessutom ut sin ”rasplakett”. 

11. BIR (bäst i rasen) utses inom varje ras bland klassvinnarna med minst 38 poäng. 

I raserna shetland, new forest, welsh och svensk ridponny utses endast en BIR oavsett 

olika sektioner/raskoder. 

BIS (best i show) och reserv-BIS utses bland de ponnyer, som blivit BIR i respektive ras.  

12. Katalogen samt Visarmeddelande läggs ut på hemsidan en vecka innan utställningen.  

13. Överklagan. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot. 

Ett beslut överklagas skriftligen till SH´s besvärsnämnd. I skrivelsen skall klaganden ange 

vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som han/hon begär och de omständlig-

heter han/hon åberopar till stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall ingivas till 

SH´s kansli inom 3 veckor efter utställningen. 
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Ägaren/ombud försäkrar vid påskrift av anmälan att ponnyn endast kommer att starta under förutsättning 

Att     ponnyn ej under de senaste veckorna före bedömningens början, visat några tecken på smittsam 

 sjukdom 

Att     ponnyn under tre senaste veckorna före bedömningens början icke varit uppställd i stall där 

 smittsam sjukdom mig veterligen förekommit 

Att     ponnyn ej heller under samma tid på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt känt kan  misstänkas ha 

haft smittsam sjukdom 

Att     ponnyn är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt mig veterligen fullt frisk 

 

 

 

 UTSTÄLLNINGSKLASSER 

 

Utställningsklasser 

Klass 1 1-åriga hingstar och valacker  

Klass 2 2-åriga hingstar och valacker  

Klass 3 3-åriga hingstar och valacker  

Klass 4 Licensierade/godkända hingstar enligt rasvisa krav 4 - 17 år  

Klass 5 1-åriga ston  

Klass 6 2-åriga ston 

Klass 7 3-åriga ston 

Klass 8 Ston 4-17 år, med föl 

Klass 9 Ston 4-17 år, utan föl 

Klass 10 Valacker samt ej licensierade/godkända hingstar enligt rasvisa krav  

  4 -17 år 

Klass 11 Avkommeklass - Hingst: minst 5 visade avkommor, 1 år och äldre 

Klass 12 Avkommeklass - Sto: minst 3 visade avkommor, 1 år och äldre 

Klass 13 Veteranklass: Ston; 18 år och äldre 

Klass 14 Veteranklass: Godkända hingstar; 18 år och äldre 

Klass 15 Veteranklass: Valacker och ej godkända hingstar; 18 år och äldre 

Klass 16 Hingst- och stoföl födda 2018 

Klass 17 Uppfödarklass – minst 5 visade uppfödningar 
  

  

  

 


