
SWF Riksutställning på Salsta, Stora Sundby den 8 och 9 augusti 2009 
 

Propositioner för  Svenska Welshponny och Cobföreningens  
Riksutställning med Ridklasser,  

på Salsta, Stora Sundby den 8 och 9 augusti 2009 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1. Utställningen är öppen för alla welshponnyer/cobbar införda i SWF:s grundstambok (f.d. register SPAR-

nr 50000-serien eller raskoderna 35,36,37 eller 42) samt welsh partbred registrerade eller stämplade i 
SWF. 
  

2. Inbjudna är också medlemmar i Welshponnyföreningarna från Danmark, Norge och Finland. 
  

3. Anmälningstiden utgår den 13 juli. Efteranmälan mottages i mån av plats fram till den  
27 juli mot dubbel avgift, men kan då ej garanteras plats i utställningskatalogen.  
Anmälan som ej är återtagen före sista anmälningsdag räknas som bindande! 
 

4. Anmälan skickas till Marie Nilsson, Stavsborgsvägen 61, 179 97 Färentuna. 
Telefon 08-560 434 26. Använd e-postadress salsta2009@telia.com om du vill skicka 
anmälningsblanketten som bifogad fil. Begär svarskvitto vid e-postanmälan!  
  

5. Anmälningsblankett finns i WPN (kopiera gärna) samt kan hämtas hem från SWF:s hemsida  
www.swf.nu samt kan beställas från ovanstående.  
 

6. Anmälningsavgift per häst och utställningsklass är 200 SEK, föl 50 SEK. Ridklass per ekipage 100 SEK.  
 

7. Anmälningsavgiften skall inbetalas på SWF:s pg 302 02 – 6 eller bg 5073-4821 och skall vara inbetald 
senast anmälningstidens utgång. Uppge utställningsdatum, ponnyns namn, klass, ryttare/utställare med 
telefonnummer på inbetalningskortet. Utställare och eller ryttare skall vara medlem i SWF. 
Medlemsavgift 250 SEK. 
 

8. Regler och anmälningsblanketter för Kvalitetsbokföring av welshston finns på SWF:s hemsida 
www.swf.nu samt kan beställas från Marie Nilsson enligt adress som ovan.  
Anmälningstidens utgång är som ovan. 
 

9. Domare Utställningsklasser,  
Sektion A, B, WPB    Mr. Richard Miller, Heniarth Stud, UK.  
Sektion C, D              Mr. Gwyn Berry, Betws Stud, UK. 
Domare Ridklasser    Mr. Richard Miller, Heniarth Stud, UK. 
 

10. Utställningen hålles enligt SH:s utställningsreglemente. 
                                                                                                             

11. Ponny som är uppfödd av domaren eller där domaren äger mor eller far äger ej rätt att deltaga. 
 

12. Alla hingstar skall visas i träns utav person över 16 år. Visare får ej vara iförda plagg med reklam 
(stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt). 
 

13. Om utställningen måste inställas på grund av ”force majeure” återbetalas halva anmälningsavgiften. 
 

14. Angående övernattningsmöjligheter se separat övrig information. 
 

15. Uppstallning i boxar finns på området. Avgift 400 SEK oavsett tid. Halm ingår.  
Betalas till SWF:s  pg 3 02 02-6 eller bg 5073-4821. Fyll i din uppstallningsblankett och sänd den med 
din anmälan enligt punkt 4.  Förfrågningar om uppstallning görs till Elisabeth Rudbeck, e-post 
bettan@eskilstuna.mail.telia.com eller telefon 016-623 62, 0706-74 88 49. 
 

16. Enklare servering finns på utställningsplatsen. 
 

17. Bedömning sker utan poäng. Rosett, plakett och skriftlig kritik erhålles.  
 

18. Championat enligt följande utses. Endast guldmedaljörer får deltaga.  
Berättigade att deltaga är ettan och även guldbelönad tvåa i respektive klass.  
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Utses i varje sektion (fr. o. m. 2008 ingår även welsh partbreds två olika sektioner);  
Junior Champion med reserv (föl tom 3 år tävlar om detta), Senior Champion med reserv, 
Champion med reserv. 
Champion Föl med reserv utses alla sektioner tillsammans. De två bästa fölen från var sektion  
tävlar om detta.  
Champion Valack med reserv. De två bästa valackerna från var sektion tävlar om detta.   
Supreme Champion med Reserv = Best In Show. Där tävlar samtliga Champion med reserv. 
 

19. Rätt till ändring i propositionen förbehålls. Klasser kan slås ihop om deltagarantalet endast är ett.  I övrigt 
hänvisas till kommande meddelande. 
 

20. Angående riksfestligheter lördag kväll 8/8. Kostnad 100 SEK. Barnportion 50 SEK. Dryck ingår. Anmälan 
och betala samtidigt med övrig anmälan enligt punkt 4. Under kvällen kommer domarna att ge sina 
intryck från utställningen. 
 

21. Sponsra gärna någon klass och/eller skänk hederspriser! Vänligen kontakta Gunilla Olesjö Andersson, 
Björkhagsvägen 7A, 756 46 Uppsala för mer information. E-post gunilla_olesjo@hotmail.com eller 
telefon 070-677 83 70. 
 

22. Övriga förfrågningar hänvisas till Per Aschan, telefon 0158-603 95. 
 
UTSTÄLLNINGSKLASSER 
1. Hingstar och valacker födda 2008. (1-åring) 
2. Hingstar och valacker födda 2007. (2-åring) 
3. Hingstar och valacker födda 2006. (3-åring) 
4. Ston födda 2008. (1-åring) 
5. Ston födda 2007. (2-åring) 
6. Ston födda 2006. (3-åring) 
7. Valacker födda 2005 eller tidigare. (4 år och äldre) 
8. Ston födda 1998 – 2005 som ej fölar 2009. (4 – 11 år) 
9. Ston födda 1997 eller tidigare som ej fölar 2009. (12 år och äldre) 
10. Ston födda 1998 – 2005 med föl vid sidan. (4 – 11 år) 
11. Ston födda 1997 eller tidigare med föl vid sidan. (12 år och äldre) 
12. Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2009 efter licensierad hingst. 
13. Licensierade hingstar födda 2003 – 2005. (4 – 6 år) 
14. Licensierade hingstar födda 1998 - 2002. (7 – 11 år) 
15. Licensierade hingstar födda 1997 eller tidigare. (12 år och äldre) 
16. Avkommeklass. Hingstar (behöver ej närvara) med minst 5 stycken på utställningen individuellt bedömda 

avkommor 1 år eller äldre. Samtliga avkommor måste närvara vid bedömningen i klass 16.   
17. Avkommeklass. Ston (behöver ej närvara) med minst 3 stycken på utställningen individuellt bedömda 

avkommor 1 år eller äldre.  
      Samtliga avkommor måste närvara vid bedömningen i klass 17. 

 
RIDKLASSER  
 
Klass 11 Lead Rein 
Öppen för welsh sektion A eller B, sto eller valack inte högre än 122 cm. Ryttare måste ha fyllt 3 år men inte 
fyllt 9 år.  
Ponnyn skall ridas på passande bett, där tyglarna skall gå direkt från bettet till ryttarens hand. Ledtygeln skall 
fästas i nosgrimman. Inga extra inspänningstyglar får användas utan endast ett handtag är tillåtet att fästas 
på sadeln. Ledaren skall vara prydligt klädd och ha huvudbonad. 
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav samt halt och stillastående på lång 
tygel. 
Klass 12 First Ridden 
Öppen för sektion A eller B, ston eller valacker ej högre än 128 cm. Ryttare får deltaga t.o.m. det år den fyller 
12 år. 
Ponnyn rids på passande bett. Ponnyn skall ej galoppera, utom i den individuella uppvisningen. 
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav gemensamt, samt en individuell 
uppvisning enligt domarens anvisningar där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel. 
 
 
Klass 13 Welsh Mountain Open 
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Öppen för sektion A, ston och valacker. Ryttaren skall vara proportionerlig. 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den 
visas upp på.  
 
Klass 14 Welsh Mountain – Hingstar Open 
Öppen för sektion A, hingstar. Ryttaren skall vara 13 år fyllda och för övrigt proportionerlig.  
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den 
visas upp på. Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta moment måste 
med för att hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och medföra eventuell placering. 
 
Klass 15 Welsh Ponny Open 
Öppen för sektion B, ston och valacker. Ryttaren skall vara proportionerlig.  
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den 
visas upp på.  
  
Klass 16 Welsh Ponny - Hingstar Open 
Öppen för sektion B, hingstar. Ryttaren skall vara 13 år fyllda och för övrigt proportionerlig.  
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den 
visas upp på. Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta moment måste 
med för att hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och medföra eventuell placering. 
 
Klass 17 Welsh Ponny av Cob-typ Open 
Öppen för sektion C, ston och valacker. Ingen åldersgräns men ekipaget skall vara proportionerligt. 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den 
visas upp på.  
 
Klass 18 Welsh Ponny av Cob-typ - Hingstar Open 
Öppen för sektion C, hingstar. Ryttaren skall vara 13 år eller äldre, ekipaget skall vara proportionerligt. 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den 
visas upp på. Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta moment måste 
med för att hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och medföra eventuell placering. 
 
Klass 19 Welsh Cob Open 
Öppen för sektion D, ston och valacker. Ingen åldersgräns men ekipaget skall vara proportionerligt. 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den 
visas upp på.  
 
Klass 20 Welsh Cob – Hingstar Open 
Öppen för sektion D, hingstar.  Ryttaren skall vara 15 år eller äldre.  
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört och rastyp, samt att domaren bedömer sättet som den 
visas upp på. Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta moment måste 
med för att hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och medföra eventuell placering. 
 
RIDKLASSER WELSH PARTBRED 
 
Klass 21 Lead Rein welsh partbred 
Öppen för sto eller valack inte högre än 122 cm. Ryttare måste ha fyllt 3 år men inte fyllt 9 år. 
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Ponnyn skall ridas på passande bett, där tyglarna skall gå direkt från bettet till ryttarens hand. Ledtygeln skall 
fästas i nosgrimman. Inga extra inspänningstyglar får användas utan endast ett handtag är tillåtet att fästas 
på sadeln. Ledaren skall vara prydligt klädd och ha huvudbonad. 
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav samt halt och stillastående på lång 
tygel. 
 
Klass 22 First Ridden welsh partbred 
Öppen för ston eller valacker ej högre än 128 cm. Ryttare får deltaga t.o.m. det år den fyller 12 år. 
Ponnyn rids på passande bett. Ponnyn skall ej galoppera, utom i den individuella uppvisningen. 
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav gemensamt, samt en individuell 
uppvisning enligt domarens anvisningar där även galopp ingår, samt halt och stillastående på lång tygel. 
 
Klass 23 Welsh partbred – small (under 148 cm) Open 
Öppen för ston och valacker.  Ryttaren skall vara proportionerlig 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.  
 
Klass 24 Welsh partbred – small (under 148 cm) – Hingstar Open  
Öppen för hingstar. Ryttaren skall vara 13 år fyllda för hingstar under 137,2 cm och 15 år för hingstar över 
137,2 cm, för övrigt proportionerlig. 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på. 
Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta moment måste med för att 
hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och medföra eventuell placering. 
 
Klass 25 Welsh partbred – large (över 148,1 cm) Open 
Öppen för ston och valacker.  Ingen åldersgräns. 
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Hästen visas sedan för hand och bedöms exteriört, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.  
 
Klass 24 Welsh partbred – large (över 148,1 cm) - Hingstar Open  
Öppen för hingstar. Ryttaren skall vara 15 år eller äldre.  
Klassens genomförande: samtliga rider på ring i skritt, trav och galopp enligt domarens anvisning. 
Därefter en individuell uppvisning i skritt, trav, galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget program. 
Ponnyn visas sedan för hand och bedöms exteriört, samt att domaren bedömer sättet som den visas upp på.  
Om ryttaren är yngre än 16 år skall annan handler över 16 år inkallas, för detta moment måste med för att 
hela uppvisningen skall räknas som fullföljd och medföra eventuell placering. 
 
Ridden Champion med reserv  
Varje klassvinnare (1 – 2 starter) och andraplacerad (om deltagarantalet varit 3 eller fler) tävlar om Ridden 
Champion med reserv. 
 
 
 Allmänna bestämmelser och utförande för engelska ridklasser  
 
I ridklasser bedöms ekipagens helhetsintryck, stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande rörelser, går lätt 
för hand och förefaller angenäm att rida, samt att den har ett gott lynne. 
                                                                           
Utrustning  
Sporrar får inte bäras i någon klass. 
Sadeln skall vara av modell att den ligger intill hästen och skuren så att bogen syns.  
En vojlock av en färg som inte utmärker sig bör användas.  
Träns, vanligt bett, kandar eller Pelham med två tyglar används.  
Ingen nosrem används, ordinärt pannband. Inget brass eller dylikt som man använder vid visning för hand.  
Inga extra tyglar eller dylikt. Boots, benskydd får ej heller användas i de vanliga klasserna.  
 
 
 
 
Klädsel  
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Ridbyxor, vita eller beigefärgade. Om jodphursmodell med jodphurs skall band under foten användas. 
Ridstövel får bäras.  
Ridjacka av tävlingsmodell eller tweedmodell, med eller utan ordinärt färgad väst.  
Ljus skjorta med krage och slips eller plastrong. 
Handskar bör bäras. Smycken bör inte bäras.  
Intrycket skall vara snyggt, bekvämt och säkert.  
Godkänd hjälm skall alltid bäras.  
Om hjälmen faller av eller hakbandet går upp, är det förbjudet att fortsätta ritten utan att sätta på sig hjälmen 
eller fästa hakbandet igen. 
 
Uppförande  
Domaren har rätt att be ponny/cob som kan verka vara farlig att rida, att lämna ringen.  
Utställare får inte ta ponnyn ur ringen under bedömningen utan domarens tillstånd. Klassen slutas när 
domaren säger till. 
Om ryttaren ramlar av eller blir avkastad får denne inte fortsätta, utan måste lämna ringen ledande sin 
ponny/cob till fots. 
Ryttarbyte får ej göras utan domarens tillstånd.  
Om en ryttare har kvalificerat sig med två ponnyer/cobbar till championatet, måste en ersättare till den ene 
ponnyn/cobben väljas. 
Hästskötare får lov att hjälpa till när ponny/cob sadlas av i ringen, denne skall då alltid vara trevligt och 
prydligt klädd.  
I alla rid eller körklasser måste ponny/cob vara 4 år eller äldre. 
Ston med diande föl får ej deltaga i rid- eller körklasser. 
Ingen ponny/cob får ledas i ledtygel i någon klass, med undantag av Lead Rein. 
 
 
 
 
ÖVRIG INFORMATION 
Övernattning: Förfrågningar om camping på utställningsområdet ställes till Elisabeth Rudbeck, e-post 
bettan@eskilstuna.mail.telia.com eller telefon 016-623 62, 0706-74 88 49.  
Annat boende:  
Hjälmaresund Camping, Stora Sundby. Telefon 016-650 15. 
Stora Sundby Slott, Stora Sundby. Telefon 016-620 01. www.storasundbyslott.se  
Vilsta Camping, Eskilstuna. Telefon 016-13 62 27. www.vilstacamping.se  
 
Annonsering: Annonsera gärna i utställningskatalogen! Helsida 400 kr. Halvsida 200 kr. Svartvitt. Boka 
gärna annonsen i god tid. Annonsmanus skall vara Maria Carlsson, Djup 13, 744 99 By Kyrkby tillhanda 
senast 13 juli. Skicka med vanlig post eller till e-post info@hagaby.com  Begär svarskvitto om du skickar 
via e-post!      
 

 
 

Varmt välkomna till årets Riksutställning med ridklasser! 


