
 Proposition för Skaraborgs Ponny Avels 
 

Utställning  
 

1 oktober 2022 på Axevalla Travbana  
 

Allmänna bestämmelser: 
 
1. Sista anmälningsdag 16 september 2022. Byte av anmäld ponny efter anmälningstidens 

utgång medges endast om det finns giltigt skäl såsom skada eller hälta, veterinärintyg ska 
kunna uppvisas på begäran. 

 
2. Anmäl via Blå Basen http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan .  

          Förfrågningar på telefon till: Ann Wadström 070-823 74 49. 
Anmälningsavgiften är 250 kr. Anmälningsavgiften sättes in på SPA´s plusgiro           
683990–6 samtidigt med anmälan. Ange hästens namn eller numret ni får från blå 
basen på betalningen. 
Ridklass 200 kr 
Handlerklass 100 kr.  

 
3. Utställare skall vara medlem i Skaraborgs Ponny Avel.  

Medlemsavgiften i SPA för 2022 är för enskild medlem 200 kr eller familj 300 kr insättes 
på plusgiro 683990–6. 

 
4. Utställningen är öppen och avelsvärderingsgrundande 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 & 70 (exmoor), 42 (welsh ponny av cobtyp, sekt C), 43 & 93 (svensk 
ridponny), 46 (kaspisk häst), 85 (anglo welsh), 87 (welsh partbred), ponnyer i 9000 serie 
(x-registret) får deltaga utom tävlan. Föl födda 2022 behöver inte vara registrerade. 

 
5. Hingst 1 år och äldre skall visas i träns av person över 16 år. Uppvisare bör bära hjälm.  

 
6. Alla barn och ungdomar t.o.m 16 år skall bära hjälm vid all hantering av ponny. 

 
7. Om utställningen måste ställas in p.g.a. ”force majeure” återbetalas halva 

anmälningsavgiften. 
 



8. Allt deltagande sker på egen risk. Utställare måste själv beakta eventuell jävsituation.  
 

9. Klassvinnare med minst 38p och tvåa som är guldbelönad, tävlar om BIR och Reserv BIR.  
Res BIR och BIR tävlar om BIS. Alla föl som får minst 38p tävlar om eget BIS.  
 

10. Rätten till ändringar förbehålles. Klasser kan komma att slås ihop vid för få deltagare. PM 
kommer att finns på hemsidan cirka 1 vecka före utställningen. Ändringar görs ej efter 
detta. Anmälaren medger att personuppgifter får publiceras på arrangörens hemsida 
och i katalog. 

 
11. För eventuella Covid-19 restriktioner se katalog på hemsidan, ändringar kan ske med kort 

varsel. www.skaraborgsponnyavel.se som läggs ut ca en vecka före utställning. 
 

12.  Ägaren/ombud försäkrar genom 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 
. 

Domare utställning: Håkan Erlandsson 

Ridklasser/Handlerdomare: Anna Jutestrand Tollbom 

 
Utställningsklasser: 
 

1. 1 åriga hingstar och valacker. 
2. 2 åriga hingstar och valacker. 
3. 3 åriga och äldre hingstar och valacker. Ej godkända/ej licensierade. 
4. 3 åriga och äldre hingstar. Godkända/licensierade. 
5. 1 åriga ston. 
6. 2 åriga ston. 
7. 3 åriga ston. 
8. 4 åriga och äldre ston utan föl. 
9. 4 åriga och äldre ston med föl. 
10. Hingstföl 
11. Stoföl 
12. Avkommeklass: Sto med minst 3 avkommor 1 år och äldre. 
13. Avkommeklass: Hingst med minst 5 avkommor 1 år och äldre. 

 



Rid- & Handlerklasser  
 

Vi försöker lägga tidsprogrammet så att möjlighet finns att både ställa ut  

och deltaga i ridklasser samma dag. 

 
Klassernas genomförande:  

 

Lead rein  

Samtliga rider på ring enligt domarens anvisningar i skritt och trav samt halt och stillastående på 

lång tygel. Därefter en individuell uppvisning enligt program.  

 

First ridden  

Samtliga rider på ring enligt domarens anvisningar i skritt och trav. Därefter en individuell 

uppvisning enligt program. Galopp ingår endast i den individuella uppvisningen.  

 

Open ridden  

Samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. Därefter en individuell 

uppvisning enligt program.  

 

All trav ska ske i lättridning oavsett klass.  

 

Ponnyns utrustning 

  

Sadel av engelsk typ.  

Förbygel och svanskappa är tillåtet för övrigt är inga hjälptyglar tillåtna.  

Benskydd ej tillåtet. 

  

Ryttarens utrustning  

 

Ryttaren skall vara prydligt och korrekt klädd.  

Godkänd ridhjälm. Ridjacka/kavaj. Ridbyxor och ridstövlar/shortchaps eller jodphursbyxor och 

jodphurs. Ljus skjorta med krage och slips/plastrong. Handskar får bäras.  

Spö får bäras dock max 75 cm långt. Sporrar ej tillåtet.  

Hingstar ska ridas med spö.  

 

KLASSER  

 

Klass 15. Lead Rein  

Öppen för sto och valack 4 år och äldre (endast Kategori A&B&C).  

Ryttare 3 år till 10 år.  

Ponnyn leds med ledtygel. Kopplas i nosgrimman, ej i bettet. Ledaren skall vara minst 15 år och 

prydligt klädd. Ledare under 18 år ska bära hjälm.  

 

Klass 16. First Ridden  

Öppen för ston och valacker 4 år och äldre (endast Kategori A&B).  

Öppen för ryttare tom det år de fyller 13, ekipaget får inte vara placerat på officiell tävling (lokal 

tävling eller högre).  

 

Klass 17. First Ridden  

Öppen för ston och valacker 4 år och äldre (endast Kategori C&D).  

Öppen för ryttare tom det år de fyller 20, ekipaget får inte vara placerat på officiell tävling (lokal 

tävling eller högre). 



 

Klass 18. Open Ridden  

Öppen för ston och valacker och hingstar 4 år och äldre (endast Kategori A&B).  

Öppen klass. Även öppen för överåriga ryttare. För hingstar gäller ryttarålder 16 år 

 

Klass 19. Open Ridden  

Öppen för ston och valacker och hingstar 4 år och äldre (endast Kategori C&D).  

Öppen klass. Även öppen för överåriga ryttare. För hingstar gäller ryttarålder 16 år 

 

Klass 20. Open Ridden  

Öppen för ston och valacker och hingstar 4 år och äldre (ponnyer över 148 cm).  

Öppen klass. Även öppen för överåriga ryttare. För hingstar gäller ryttarålder 16 år 

 

Ridden Champion med reserv.  

 
Varje klassvinnare och även andraplacerad om det är fler än tre deltagare i klassen tävlar om 

Ridden champion med reserv 
 

Individuell uppvisning enligt program se nedan. 

 

Handlerklasser 
 

Klass 21: Minior -10 år, 

Klass 22: Junior 11-14 år 

Klass 23: Senior 15-18 år 

 

Ponnyn visas upp efter domarens anvisning i skritt & trav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glöm ej uppge namn och ålder på ryttaren/handlern, när ni anmäler!

       

 

Välkomna 
 



 



 

 
 


