
PROPOSITION   

för Bohusläns Dals Ponnyavelsförenings ponnyutställning 11 juni 2017 

11 Juni Årekärrs Ridklubb/Stall Phem                          Domare Gunn Johansson 

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

rasförening vid anmälan med ngn av raskoderna 30(gotlandsruss),33 (connemara),34&39 (new 

forest,35 (welsh ponny sek B),36 welsh mountain, sekt A, 37 (welsh cob sekt D), 38 

(shetlandsponny), 40 (dartmor), 41 (exmoor), 42 (welshponny av cobtyp sekt C)43&93 (svensk 

ridponnt), 44 (rid&sportponny)46 (kaspisk häst), 87 welsh partbred 

2. Anmälan skickas till : Ruth Börjesson, Årekärrsv. 64, 427 40 Billdal.  Sista anm 26/5 

3. Anmälningsavgift 200:-/klass.  Efteranm. I mån av plats 300:-                                                  

Insättes BG 5708-0160  senast 26/5 

4. Om utställningen ställs in p.g.a "force majeure" eller om ponny är skadad/sjuk, återbetalas 

halva anm. avgiften. Veterinärintyg skall skickas in senast en vecka efter bedömningen. 

5. Deltagande ponny kan avgiftsfritt deltaga i  Avkomme- eller Uppfödarklass. I Avkommeklass 

krävs ej att moder/fader deltar på utställningen. 

6. Handhavare av hingst (1 år o äldre) skall vara över 16 år. Hingstar 1 år o äldre lastas ur och 

visas i träns. 

7. Arrangören förbehåller sej rätten att inställa klass eller i övrigt ändra bestämmelserna om så 

erfordras. Allt deltagande sker på egen risk. 

8. Rätt att deltaga i Best in Show-uttagningen äger alla guldbelönade ponnyer 

9. I uttagningen till Unghästchampion äger alla klassvinnare och guldbelönade ponnyer ett-tre år 

, rätt att deltaga. Ingen bäst i ras 

10. Katalog samt Visarmeddelande läggs ut på vår hemsida. Det åligger ägare av ponny att tillse 

att inte jäv föreligger, ej arrangör eller domare. vid Jäv se SH 

11. 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 ändringi beslutet han/hon begär och de omständigheterhan/hon åberopar 

till stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall ingivas till SH´s kansli senast 3 veckor efter 

utställningen. 

Ägare/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 de tre senaste veckorna före bedömningens början icke varit uppställd i stall 

där smittsam sjukdom mej veterligen förekommit. 

Att  ponnyn ej heller under samma tidpå annat sätt varit i kontakt med häst som så vitt känt 

kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom. 

Att  ponnyn är erfordligt tränad för deltagande samt i övrigt meg veterligen ar fullt frisk. 

UTSTÄLLNINGSKLASSER 

Klass 1    1 åriga hingstar o valacker 

Klass 2    2-åriga hingstar o valacker 

Klass 3    3-åriga hingstar o valacker 

Klass 4  Licensierade/godkända hingstar enl. 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 samtr ej licensierade/godkända hingstar enl. rasvisa krav, 4-17 år 

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

Klass 12  Avkomme klass- Sto minst 3 visade avkommor 1 år o äldre 

Klass 13  Veteranklass  Ston 18 år o äldre 

Klass 14 Veteranklass  Godkända hingstar  18 år o äldre 

Klass 15 Veteranklass  Valcker 18 år o äldre 

Klass 16 Hingst o stoföl födda 2017 

Klass 17  Uppfödarklass  minst 5 visade uppfödningar. 

Bedömningsledare Jeanette Nielsén 

VÄLKOMNA! 


