
 
 

 
Propositioner för  Svenska Welshponny och Cobföreningens Riksutställning med 

ridklasser på Salsta Gård, Stora Sundby, Eskilstuna den 10-11 augusti 2019 
 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1. Utställningen är öppen för alla Welshponnyer/cobbar, Welshpartbred samt Anglo Welsh införda 

i SWF:s grundstambok med raskoderna 35, 36, 42, 37, 85 och 87.   
 

2. Inbjudna är också medlemmar i Welshponnyföreningarna från Danmark, Norge och Finland 
med korrekt grundstambokförda Welshar alla sektioner samt Welshpartbred och Anglo Welsh. 
  

3. Anmälningstiden utgår den 20 juli. Efteranmälan mottages i mån av plats fram till den 1 
augusti mot dubbel avgift, men kan då ej garanteras plats i utställningskatalogen.  
Anmälan som ej är återtagen före sista anmälningsdag räknas som bindande!  
Eventuella skulder hos SWF skall vara betalda innan anmälningstidens utgång. GDPR: I och 
med anmälan medger anmälaren att personuppgifterna får publiceras på SWF:s hemsida, i 
medlemstidning etc. 
    

4. Anmälan kan med göras via hemsidan http://data.swf.nu/Stambok/ListShow.asp eller skickas 
till Maria Carlsson, Djup 13, 744 99 By Kyrkby  tfn 0702-41 89 64 alternativt till e-post 
riks2019@swf.nu Anmälningsblankett kan hämtas på www.swf.nu under rubriken ”blanketter”. 
 

5. Anmälningsavgifter utställningsklasser för SWF-medlem (ägare eller utställare) och 
utlandsinbjudna 300 SEK/1:a häst/klass sedan 200 SEK/häst/klass. 
Icke SWF medlem 500 SEK/häst/klass.  
Anmälningsavgift ridklasser för SWF-medlem (ägare, utställare eller ryttare) 200 SEK/start. 
Icke SWF-medlem 240 SEK/start.  
Kvalitetsbokförd hingst 0 SEK.  
 

6. Anmälningsavgiften skall inbetalas på SWF:s PG 302 02 – 6 och skall vara inbetald senast 
anmälningsdagens utgång. Uppge utställningsdatum, ponnyns namn, klass, och utställare med 
telefonnummer på inbetalningskortet. Medlemsavgift 300 SEK.  
 

7. Anmälan till kvalitetsbokvisningen skall ske med fysisk post till SWF:s kvalitetsbokförare Marie 
Nilsson, Stavsborgsvägen 61, 179 97 Färentuna, åtföljd av anmälningsavgiften 250 SEK. 
Anmälningsblankett kan tryckas ut från SWF:s hemsida där du även hittar utförlig information 
om kvalitetsbokens regler. Kopia på pass skall åtfölja anmälan. Anmälan senast enligt punkt 3. 
Efter verifierad betalning meddelas utställningsansvarig och stoet är berättigad att visas. Skriv 
gärna till kvalbok@swf.nu om du har några frågor.  

 
8. Uppstallning i mobila boxar kommer att finnas. Enhetligt pris som gäller en dag eller hela 

helgen. Bokas och betalas i samband med anmälan. Skriv tydligt hur länge du önskar boka 
boxen. 750 kr/box inklusive en spånbal. Ytterligare spånbalar finns att köpa på plats till 
självkostnadspris. Underlaget i boxarna kommer att vara stubbåker. 
 

9. Domare Utställningsklasser: Harold Zoet, Ysselvliedt Stud, Holland (sektion A, B och PB) och 
Carl Trock, Stutteri Valhalla, Danmark (sektion C och D). 
Domare Ridklasser: Harold Zoet, Ysselvliedt Stud, Holland.  

Eventuellt kan domaraspiranter finnas med i ringarna. 
  
10. Utställningen hålles enligt SWF:s utställningsreglemente.  

Utställningsresultat kan ej överklagas. 
 



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 av person över 16 år. Visare får ej vara iförda plagg med reklam 
(stuterinamn, ponnyns namn eller dylikt) 
 

13. Om utställningen måste inställas p g ”force majeure” återbetalas halva anmälningsavgiften. 
 

14. Servering: Trevlig servering finns på platsen. 
 

15. Bedömning sker utan poäng. Rosett och plakett erhålles.  
      För införande i Kvalitetsboken krävs guldplakett. 
 
16. Championat enligt följande utses där endast Guldmedaljörer får deltaga.  

Championaten utses efter att samtliga blivit bedömda inom respektive sektion. Berättigade att 
deltaga är klassettan och även guldbelönad tvåa.  
För att Champion skall utses måste sektionens totala deltagarantal vara minst 2 st, samt 
Champion reserv minst 3 st. 
Utses i varje sektion: Champion med reserv, Senior Champion med reserv, Junior Champion 
med reserv (föl tom 3 år tävlar om detta).  
Championföl med reserv utses alla sektioner tillsammans. Championföl, 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 med Reserv.  
Där tävlar samtliga Champion med reserv. 
 

17. Rätt till ändring i propositionen förbehålls. Klasser kan slås ihop om deltagarantalet endast är 
ett. Klasser kan slås ihop beroende på antal anmälda.  

      I övrigt hänvisas till kommande meddelande. 
 

18. Förfrågningar hänvisas till Elisabeth Rudbeck tfn 0706-748 849 eller Maria Carlsson tfn 0702-
418 964. 

 
Varmt välkomna till riks på Salsta! 

 
 
 
Glöm inte att läsa den övriga informationen om bl. a. riksfestligheter, 
annonsering och tips på boende i slutet av propositionen! 
 
 
 
 
UTSTÄLLNINGSKLASSER   
1. Hingstar och valacker födda 2018 (1-åring) 
2. Hingstar och valacker födda 2017 (2-åring) 
3. Hingstar och valacker födda 2016 (3-åring) 
4. Ston födda 2018 (1-åring) 
5. Ston födda 2017 (2-åring) 
6. Ston födda 2016 (3-åring) 
7. Valacker födda 2015 eller tidigare (4 år och äldre) 
8. Ston födda 2015 – 2008 som ej fölar 2019 (4 – 11 år) 
9. Ston födda 2007 eller tidigare som ej fölar 2019 (12 år och äldre) 
10. Ston födda 2015 – 2008 med föl vid sidan (4 – 11 år) 
11. Ston födda 2007 eller tidigare med föl vid sidan (12 år och äldre) 
12. Fölklass. Stoföl/hingstföl födda 2019 efter licensierad hingst 
13. Licensierade hingstar födda 2015 – 2013 (4 – 6 år) 
14. Licensierade hingstar födda 2012 – 2008 (7 – 11 år) 
15. Licensierade hingstar födda 2007 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 128 cm.  
Ryttaren skall vara mellan 3 - 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 First Ridden 
Öppen för sektion B, C och D, ston eller valacker 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 14 Welsh Mountain Novice  
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,   
 
Klass 15 Welsh Ponny Novice 
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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
  
Klass 16 Welsh Ponny av Cob-typ Novice 
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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 17 Welsh Cob Novice 
Öppen för sektion D, ston och valacker. Vid många deltagare delas klassen in i ston eller 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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 18 Welsh Mountain Open 
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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program. 
 
Klass 19 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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 20 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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
  
Klass 21 Welsh Ponny - Hingst 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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 22 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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 23 Welsh Ponny av Cob-typ - Hingst 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 och galopp samt ökad galopp, 
ca 3-4 min. efter eget program.   
 
Klass 24 Welsh Cob Open 
Öppen för sektion D, ston och valacker. Vid många deltagare delas klassen in i ston eller 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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
  
Klass 25 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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
 
RIDKLASSER WELSH PARTBRED 
 
Klass 26 Lead Rein Welsh Partbred 
Öppen för sto eller valack inte högre än 128 cm. Ryttaren skall vara mellan 3 och 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. 
Klassens genomförande: enligt domarens anvisningar i skritt och trav samt halt och stillastående 
på lång tygel. 
 
Klass 27 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 28 Novice Welsh Partbred - small (under 148 cm) 
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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 29 Novice Welsh Partbred - large (över 148,1 cm)   
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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 30 Open Welsh Partbred – small (under 148 cm)  
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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 31 Open Welsh Partbred – small (under 148 cm) Hingstar   
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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 32 Open Welsh Partbred – large (över 148,1 cm)   
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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
Klass 33 Open Welsh Partbred – large (över 148,1 cm) Hingstar   
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 och galopp samt ökad galopp, ca 3-4 min. efter eget 
program.   
 
 
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 extra nosrem typ ”snokrem” används, ordinärt pannband, inget brass eller dyl. som man 
använder vid visning för hand.  
Inga extra tyglar el. dyl. boots, benskydd får ej heller användas i de vanliga klasserna.  
 
Klädsel  
Ridbyxor, vita eller creamfärgade.  
Till jodhpursmodell med jodhpurs 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 
 
Riksfestligheter  
På lördagskvällen kommer det att bli riksfestligheter med god middag och levande musik. Anmälan 
görs till Maria Carlsson senast den 20 juli. Kostnad 300 kr/person som betalas till SWF:s pg i 
samband med anmälan. Vänligen meddela eventuella allergier i anmälan. Dryck finns att köpa på 
plats till självkostnadspris.  
 
Hederspriser  
Hederspriser emottages med stor tacksamhet. Kontakta Marie Nilsson, sekreterare@swf.nu eller 
0707-689 333, för mer information. Alla som skänker hederspris omnämns i rikskatalogen och av 
helgens speaker.  
 
Annonsering 
Visst vill du annonsera i rikskatalogen? Kontakta Maria Carlsson för mer information.  
 
Boende   
* Stora Sundby Gymnastik & Idrottsförenings stugor med vandrarhemsstandard. Det finns plats för 
många personer i varje stuga. Telefon 070-714 76 91 (Anna Dahlin). Bokningskod: bettanriks. 
* Hjälmaresunds Camping. Telefon 070-199 45 00. Bokningskod: bettanriks. 
* Herrfallets Fritids & Konferensanläggning. Telefon 0589-401 10. 
* Kungsörstorp Hotell & Konferensanläggning. Telefon 0227-130 60.  
* STF Eskilstuna Hostel. Telefon 016-51 30 80. 
* Elite Stadshotell, Eskilstuna. Telefon 016-540 23 00. 
 
Övrigt 
* SWF rekommenderar att visaren bär hjälm. 
* Vi rekommenderar att du vaccinerar din welsh men detta är ej något krav. 
* Allt deltagande sker på egen risk.  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


