
PROPOSITIONER 

Till Sydöstra Sveriges Ponnyförenings utställning lördag 20 augusti 2022 

på Ingelstadsgymnasiet, Ingelstad 

DOMARE: Tobias Sandahl 

 

Särskilda bestämmelser 

 

1. Anmälan görs direkt via Blå basen, gäller alla raser. 

2. Sista anmälningsdag är den 1/8. 

3. Anmälningsavgiften är 200 kr/ ponny för medlemmar och 400 kr/ponny för icke medlemmar.   

Anmälningsavgiften insätts på Sydöstra Sveriges Ponnyförenings bankgiro 5621-2889 senast den 1/8. 

Anmälningsavgiften återbetalas om anmäld ponny uteblir från utställningen mot uppvisande av 

veterinärintyg.  

Följande gäller för deltagande i avkommeklasser M och N:  För att hingstar och ston som anmäls till 

avkommeklass krävs att avkommorna också bedöms i annan klass på utställningen. För hingstar och 

ston som medverkar enbart i avkommeklasserna N eller O betalar dessa:  

200 kr/ hingst eller sto för medlemmar 

400 kr/ hingst eller sto för icke medlemmar 

Deltar hingsten eller stoet i vanlig utställningsklass (J, K, L, O) samt i avkommeklass (M eller N) betalar 

man för båda dessa klasser: 

200 kr/ hingst eller sto för medlemmar 

400 kr/ hingst eller sto för icke medlemmar 

4 Medlemskap i Sydöstra Sveriges Ponnyförening erhålls för 2022 genom att medlemsavgiften 200 kr 

enskild och 250 kr för familj insätts på bankgiro 5621-2889. Välkomna! 

5 Deltagande ponny måste antingen vara registrerad i godkänd rasförening eller vara stamboksförd. 

Ridponnyer måste ha raskod 43, 44, eller 93.   

6 Anmälan ska göras till sekretariatet minst 30 minuter före klassens början. Sekretariatet öppnar 1 timme 

innan utställningen startar och håller öppet till utställningens slut. 

7 Hästägarförsäkran skrivs på i sekretariatet innan urlastning. 

8 Bedömningen sker utomhus. Underlag meddelas innan anmälningstiden går ut. 

9 När domaren börjat bedöma första ponnyn i klassen sluts ringen, m a o var ute i god tid. Hingst ska visas 

av person över 16 år och hjälm ska användas. Domaren äger rätt att byta ut olämplig visare.  

10 Efter avslutad bedömning inom varje ras tävlar klassvinnarna, som erhållit lägst 38 exteriörpoäng, om 

utmärkelserna; BIR (bäst i rasen) samt reserv BIR (reserv BIR bara om minst 5 st deltar från 

samma ras). Samtliga fölklassvinnare, som erhållit lägst 38 exteriörpoäng, tävlar om titeln Bästa Föl 

(alla raser).  

Samtliga Veteranklassvinnare, som erhållit lägst 38 p, tävlar om utmärkelsen Veteran-BIS (alla raser). 

Sist på dagen tävlar alla BIR-vinnare, Bästa Föl och Veteran-BIS om titlarna BIS, reserv-BIS för hela 

utställningen. 

12 Prisrosetter, plaketter samt andra hederspriser tilldelas samtliga deltagande ponnyer. Utöver detta 

utdelas särskilda priser till BIR, reserv BIR, Bästa Föl,  

Veteran BIS, BIS, reserv BIS och BIM. Ett vandringspris utdelas till BIS vinnaren. 

13 Domare är: Tobias Sandahl.  

14 Om din ponny är till salu kan detta skrivas in i programmet kostnadsfritt. Kryssa då i rutan på 

anmälningsblanketten. 

15 Sponsra en klass. Önskar ni sponsra en särskild utställningsklass, så kostar detta 150 kr plus hederspris. 

Som tack får ni en annons i utställningskatalogen. Var ute i god tid 

16 Uppstallnings möjligheter finns.  

17 Eventuell servering meddelas i katalogen. 

18 Utställningsmeddelande publiceras på hemsidan www.sydostrasverigesponnyforening.se. ca en vecka 

före utställningen Katalogen utlämnas i sekretariatet vid ankomst. 

19 Resultaten från utställningen redovisas till SPAF, rasföreningar och press. Resultatsammanställning 



finns på hemsidan www.sydostrasverigesponnyforening.se. 

20 Rätt till ändring av dessa propositioner förbehålls liksom rätten att inställa utställningen under speciella 

förhållanden eller vid för få antal deltagare.  

UTSTÄLLNINGSKLASSER 

RASER  1 Shetland   8 Connemara 

  2 Russ   9 Exmoor 

  3 Newforest   10 Dartmoor 

4 Welsh Mountain  11 Ridponny (43,93) 

5 Welsh, sektion B  12. Welsh Partbred (87) 

6 Welsh Cob   13. Brittisk Ridponny/sportponny (44) 

  7 Welsh av cobtyp, sek C  14. Amerikansk Miniatyr(48) 

 

KLASSER A Hingst-och stoföl födda 2022 (ange kön) 

  B 1-åriga hingstar o valacker (ange vilket) 

  C 1-åriga ston 

  D 2-åriga hingstar o valacker (ange vilket) 

  E 2-åriga ston 

F 3-åriga valacker samt ej licensierade hingstar (ange vilket) 

  G 3-åriga ston 

  H 3-åriga licensierade hingstar 

I 4-åriga och äldre valacker samt ej licensierade hingstar (ange vilket) 

  J 4-åriga och äldre licensierade hingstar 

K 4-åriga och äldre ston som fölat 2022 (fölet måste vara efter licensierad 

hingst, ange vilken) 

  L 4-åriga och äldre ston som ej fölat 2022 ( gallstoklass) 

M Avkommeklass: licensierad hingst med minst 5 avkommor, 1 år och 

äldre, som blivit bedömda på utställningen (ange vilka) 

N Avkommeklass II: premierat sto med minst 3 avkommor, 1 år och 

äldre, som blivit bedömda på utställningen (ange vilka) 

O Veteranklass ponnyer födda 2002 eller tidigare   

 

Uppvisarklass för barn upp till 16 år.  

Indelning: barn upp till 12 år, 13-16 år  

Detta är en klass som bedömer barnet och dess uppvisning. Ekipagets 

helhet och utrustning. Domaren, en van visare, sätter poäng och ger 

tips. Inga hingstar får användas, anmälan 75 kr per visare. 

Anmälan på plats i sekretariatet under förmiddagen. 

.    

 


