
Propositioner för Rikskvalitetsfinal 
för ponnyer i 

Vetlanda den 23-24 september 2017 
 
 

  
Allmänna bestämmelser 
Riksfinalen är öppen för svenskfödda ponnyer (maxhöjd 148 cm) som är ursprungsregistrerade i 

Sverige dvs. UELN nr som börjar på 752 med raskod 30, 33-44, 46, 87 och 93, samt Exmoor med 

UELN nr som börjar på 826 efter licensierad och / eller  enl. rasvisa krav avelsgodkänd hingst, 

kvalificerade via regional 3-årstest. De riksomfattande register och stambokförande föreningarna som 

är medlemmar i SPAF organisera finalen för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom 

dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande föreningarna har 

uppdragit till SPAF att arrangera och samordna dessa bedömningar. 

 
Klasser 
Lördag 23 september, preliminär start fm 

Klass 3: Hoppning under ryttare – 4-åriga ston, hingstar och valacker samt 5-åriga ston som har eller 

har haft föl.(kategorivis). Ev löshoppning för A- resp. B-ponnyfinalist sker med preliminär start kl 13. 

Domare: Hans Wallemyr 
 

Söndag 24 september med preliminär start em 

Klass 4: Gångarter under ryttare - 4-åriga ston, hingstar och valacker samt 5-åriga ston som har eller 

har haft föl (kategorivis) 

Domare: Marie Knutsson 

 

Anvisningar 
Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar 

frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger. 
Hjälm ska bäras under samtliga moment; gäller även medhjälparna! 
 

Gångarter 

Ponnyerna visas i startnummerordning under ryttare enligt domarens anvisningar.  

Ponnyerna bedöms enlig följande: 

Skritt (S), trav (T), galopp (G), temperament (GT) och utvecklingsbarhet (GU) S,T,G,GT,GU/5 

Ponnyerna rangeras efter medelpoäng, ponnyer med lika poäng rangeras efter betygen i galopp 

därefter skritt och trav, därefter avgör domaren. 

Placering enligt TR, kategorivis. 

 

Hoppning 

Ponnyerna hoppas under ryttare, A- och B-ponnyer kan välja att löshoppas. För anvisningar angående 

löshoppning se proposition riksfinal treårstest. 

För banskiss se spaf.info - Ungponny 

Ponnyerna bedöms enligt följande: 

Galopp (G), hoppning-teknik och förmåga (H), hoppning-temperament (HT), utvecklingsbarhet (HU). 

G,H,HT,HU/4 

Ponnyerna rangeras efter medelpoäng.  

Ponnyer med lika poäng rangeras efter betygen i Hoppning - temperament därefter hoppning - teknik 

och förmåga och galopp, därefter avgör domaren. Placering enligt TR, kategorivis 

 



Uppstallning bokas endast via tdb! https://tdb.ridsport.se/meetings/42104 
Daguppstallning 400 kr 1 spånbal ingår 
Meetinguppstallning 750 kr 2 spånbal ingår. 

Servering    
Vetlandaortens Ryttarförening håller serveringen öppen med dagens lunch 

 
Särskilda bestämmelser 
1. Anmälan sker via www.tdb.ridsport.se. Länk https://tdb.ridsport.se/meetings/42104  anmälan 

öppnar 2017-06-15. Anmälan utgår den 2017-09-12 18:00. Ekipage som ej avanmält till klass 

och inte kommer till start ska erlägga en straffavgift på 150 kr. 

2. Ange kvalplats på tdb ”meddelande till arrangör” 

3. Medlemskap i rasförening krävs av visare eller ägare för att få starta ponnyn. Fyll i rasförening 

i ”meddelande till arrangör” på tdb. 

4. Anmälningsavgiften, 550 kr, dras via TDB. 

5. Vid frågor kontakta Maria Andersson, mia_zzz@yahoo.com eller Jette Hansen 0431-440047, 

0730-776193, jettehansen@telia.com  

6. Alla kategorier kan köras i gångartsprovet. Dock måste detta anges tydligt vid anmälan. Medtag 

egen vagn. A- och B-ponnyer kan välja att löshoppa i finalen, detta i separat klass. Meddela 

detta i tdb! 
7. Ryttaren håller med egen nummerlapp, fäst i tränset på ponnyns högra sida. 

8. Halva anmälningsavgiften återbetalas om veterinärintyg uppvisas senast 7 dagar efter 

bedömningen. 

9. Vid inställd bedömning p.g.a. force majeur återbetalas halva avgiften. 

10. Bedömningsprotokoll erhålls. 

11. SPAF äger rätt att använda bedömningsprotokollen för avelsvärdering och forskningsändamål. 

12. Ryttarmeddelande kommer endast att läggas ut på SPAF´s hemsida http://spaf.info/ 

13. Ponny med utmärkelse i både gång och hoppning får starta i båda grenar! 

14. Placerade enligt TR 

15. Hingstar skall visas av person som är 16 år eller äldre. 

16. Övrigt: Se Råd och Anvisningar 2016 för kvalitetsbedömning för ponnyer. 

17. Rätt till ändringar förbehålls. 

 

 

Förslag på boende:  
Bokning och betalning av boende i stugor på anläggningen (4 stugor/4bäddar i varje) görs via tdb. 

1600:-/stuga Länk: https://tdb.ridsport.se/meetings/42080 

Bokning av hotellrum på Vetlanda Stadshotell (till subventionerat pris genom VRF, ange kod: Ryttare) 

görs genom att kontakta hotellet på 0383-120 90 eller info@vetlandastadshotell.net 

Övrigt boende kontakta Vetlanda Turistbyrå www.vetlanda.se 

El-plats på anläggningen (reserveras och betalas i samband med anmälan via TDB): 250 kr 

 

För mer information om boende mm ring: 

Turistbyrån i Vetlanda 0383-974 14 

SPAF 2017-05-30 
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