Proposition
för Södermanlands Hästavelsförening

Utställning
för samtliga ponny & hästraser
Salsta Gård, Stora Sundby söndagen den 7 juli 2019

Domare: Morgan Johnsson
1. Utställningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för följande raser 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), utställningen är även öppen
och avelsvärderingsgrundande för övriga premieringsberättigade raser enligt Svenska
Hästavelsförbundet (se hemsida www.svehast.se).
Utställningen är även öppen för alla övriga hästar som är registrerade dvs har pass, de får
dock sin bedömning inofficiellt dessa äger ej rätt att deltaga i Best in Show.
2. Anmälan sker på föreningens anmälningsblankett som finns i samband med denna
proposition. Anmälan skickas till:
Maria Ericsson Valla Torsvalla 1, 646 92 Gnesta. Telefon: 070-536 69 36.
Sista anmälningsdag 7 juni 2019.
Efteranmälan mottages i mån av tid och plats mot dubbel anmälningsavgift. För att
utställningen skall bli av krävs minst 50 starter.
3. Anmälningsavgiften 200 kr/ponny/häst för medlemmar och 300 kr/ponny/häst för icke
medlemmar insättes samtidigt med anmälan på föreningens bankgiro 259-0552.
4. Ange ponnyns namn, utställningsklass, ägare samt utställningsplats 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. Ponnyn/Hästen kan endast ställas ut i en klass. (gäller ej maskeradklass).
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. Södermanlands Hästavelsförening förbehåller sig rätten att inställa klass eller i övrigt
ändra bestämmelserna om så erfordras. Allt deltagande sker på egen risk.
10. I uttagningen till Best i Rasen (BIR) och reserv Best i Rasen (res BIR) äger alla
guldbelönade ponnyer/hästar rätt att deltaga. För att BIR skall utdelas krävs minst 4
deltagare samt för reserv BIR krävs minst 6 deltagare.
11. Rätt att deltaga i Best in Show-uttagningen äger alla guldbelönade klassvinnare.
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 omständligheter han/hon åberopar till stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall ingivas till
SH´s kansli inom 3 veckor efter utställningen.
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

Följande klasser till utställningen:
1. Sto föl födda 2019
2. Hingst föl födda 2019
3. 1- åriga ston
4. 1- åriga hingstar o valacker
5. 2- åriga ston
6. 2- åriga hingstar o valacker
7. 3- åriga ston utan föl
8. 3- åriga premierade hingstar
9. 3-åriga valacker o ej premierade hingstar
10. 4- åriga o äldre ston utan föl
11. 4- åriga o äldre ston med föl
12. 4-åriga o äldre premierade hingstar
13. 4- åriga o äldre valacker o ej premierade hingstar
14. Veteranklass 15- åriga o äldre (ston, hingstar o valacker)
15. Maskeradklass
Allmänna regler för samtliga

Utställnings klasser för alla raser i Södermanlands Hästavelsförening.
Tänk på att skriva tydligt på din anmälningsblankett och att du bifogar den sidan i din ponnys/ hästs pass som stamtavlan är på det är
endast den sidan som vi behöver.
Anmälan är bindande. Använd vår förenings anmälningsblankett. I samband med din anmälan glöm inte att betala
anmälningsavgiften.
Vi rekommenderar dig som utställare att följa de regler som gäller just för din ras när du visar fram din häst/ ponny, alltså om den skall
flätas eller inte vilka hår som får klippas och så vidare.
Domaren har rätt att kontrollmäta ponny/ häst.
Hingstar skall visas av person över 16 år vi delar inte ut några dispenser.
Hingstar skall visas i träns från 1-års ålder.
Ston skall visas i träns från 3-års ålder, detta gäller inte kategori A och B. Vi delar inte ut några dispenser.
Se till at din ponny/ häst är väl tränad för ändamålet, domaren äger rätt att byta ut uppvisaren.
Det är bra om du har din ponny/ häst vaccinerad men ej något krav.
Tänk på att du måste själv räkna ut vilken tid du startar det åligger ej arrangören.
Föreningen rekommenderar samtliga att bära ridhjälm denna dag vid all hantering av sin häst ponny, allt deltagande sker på egen risk.
Södermanlands Hästavelsförening tar inget ansvar för skador på personer, hästar, ponnyer
eller utrustning varken under transport eller under arrangemanget.

Anmälan till Utställning.
Skriv tydligt – texta eller skriv på maskin. Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar helt anmälaren.
Fyll i samtliga uppgifter då katalogen trycks helt efter Er anmälningsblankett.

Tävlingsplats:

Datum:

Ponnyn/ Hästen anmäls till följande klass:

Häst/ Ponny namn:
Född år:

(Se Propositionen) skriv nedan i denna ruta!

Reg nr/ stamb nr.
Kön:

Ras:

Mankhöjd:
Färg:
Är häst/ ponnyn till salu? Sätt kryss
JA____
Nej____

Fader:

Stamb.nr.

Moder:

Stamb.nr.

Morfar:

Stamb.nr.

Mormorsfar:
För Fölston.
Stoet har sitt föl vid sidan efter:

Stamb.nr.

Är du medlem? Sätt kryss
JA____
Nej____

Ägare/ Fodervärd:
Adress:

Telefon:

Postnummer:

Postadress:

Mailadress:
Uppfödare Häst/ Ponny:
OBS! Anmälningsavgift skall åtföljas anmälan för att anmälan skall vara giltig!
Använd föreningens bankgiro 259-0552.
Jag har tagit del av bestämmelserna för utställningen och förbinder mig att följa dessa. Jag säger också ja till att föreningen publicerar fakta
angående utställningen på föreningens hemsida.

_______________________________________________________________________
Anmälarens Underskrift.

