
  

 
 

Proposition för Skaraborgs Ponny Avels utställning 
 

4 juni 2023 Vara Hästsportklubb 
 

Allmänna bestämmelser: 
 

1. Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 19/5.  
Efteranmälan i mån av plats, mot dubbel avgift.  
 

2. Anmäl via Blå Basen http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan 
Förfrågningar på telefon till: Ann Wadström 070-823 74 49 

  
3. Anmälningsavgift utställning är 250 kr. Anmälningsavgiften sättes in på SPA´s 

pg 68 39 90-6 samtidigt med anmälan. Ange hästens namn och klass på 
talongen.  
 

4. Utställare skall vara medlem i Skaraborgs Ponny Avel.  
Medlemsavgiften i SPA för 2023 är för enskild medlem 200 kr eller familj 300 
kr.  
 
 

5. 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 i mån plats. 
 

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

 
7. Om utställningen måste ställas in pga. ”force majeure” återbetalas halva 

anmälningsavgiften. 
 
 
 

 



8. Allt deltagande sker på egen risk. Utställare måste själv beakta ev. jäv 
situation.  

 
9. Klassvinnare med minst 38p och tvåa som är guldbelönad, tävlar om BIR och 

Res. BIR.  
 

10. Res BIR och BIR tävlar om BIS. Bästa placerad hingst i BIS ringen vinner 
Hingst Champion. 

 
11. Rätten till ändringar förbehålles. Klasser kan komma att slås ihop, vid för få 

deltagare. PM kommer att finnas på hemsidan ca 1 vecka före utställning. 
Anmälaren medger att personuppgifter får publiceras på arrangörens hemsida 
och i katalog. Vi skickar gärna ut PM via mail, ange mailadress. 
 

12.  HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN 
 

Genom anmälan försäkrar ägaren/ombud försäkrar vid anmälan att ponnyn 
endast kommer att starta under förutsättning: 
- Att ponnyn ej under de senaste veckorna före bedömningens början, visat 
några tecken på smitta eller 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. 
 
 
 

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.  

 

 
Domare: Tobias Sandahl 
 
Utställningsklasser 
 
1.  1-åriga hingstar och valacker. 
2.  2-åriga hingstar och valacker. 
3.  3-åriga hingstar och valacker. 
4.  4-åriga och äldre hingstar och valacker.  
5.  1-åriga sto 
6.  2-åriga ston 
7.  3-åriga ston 
8. 4-åriga och äldre gallston. 

 

Välkomna!! 
 


