Proposition
för
Svenska Ponnyavelsförbundets Ridklasser
Vetlanda 24 september 2017
Arrangemanget är öppet för svenskfödda ponnyer som är ursprungsregistrerade i Sverige
dvs. UELN nr som börjar på 752 med 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 (exmoor), 42 (welsh ponny av cobtyp, sekt
C), 43 & 93 (svensk ridponny), 85 (anglo welsh), 87 (welsh partbred) 30, 33-44, 46, 87 och
93, samt Exmoor med UELN nr som börjar på 826, efter licensierad och / eller enl. rasvisa
krav avelsgodkänd hingst.
















Domare: Madeleine Beckman
Anmälningstiden utgår 8 september.
Anmälningsavgiften är 150:-/klass som betalas in på SPAF’s plusgiro 586669-4
senast den 8 september.
Efteranmälning mottages i mån av plats, endast per telefon 0431-440047 Jette
Hansen tom den 20 september 20:00.
Komplett ifylld anmälningsblankett skickas till Jette Hansen, Örkelljungavägen 545,
26693 Munka-Ljungby. Kopia på pass ska bifogas.
Förfrågningar: Jette Hansen 0431-440047, 0730-776193, jettehansen@telia.com
Ann Wadström 070-8237449 ann@humlegarden.info
Ryttaren eller ponnyns ägare ska vara medlem i någon av SPAF’s rasföreningar.
Alla deltagare erhåller rosett samt skriftligt omdöme. Placerade erhåller hederspris.
1 placerad/påbörjat fyrtal startande.
Hästen ska vara försedd med nummerlappar. Tillhandahålles inte av arrangör.
Det åligger ägaren till respektive ponny att kontrollera om jäv föreligger, dvs glöm
inte kolla vem som dömer.
För att arrangemanget ska genomföras krävs minst 20 anmälningar.
Aktuellt tidsprogram och meddelande till ryttare kommer endast att läggas ut på
SPAF’s hemsida ca en vecka för det att arrangemanget äger rum. http://spaf.info/
Om utställningen måste inställas p.g.a. ¨force majeure¨ eller om anmäld ponny är
skadad/sjuk och veterinärintyg kan uppvisas, återbetalas halva anmälningsavgiften.
Uppstallning: Bokning av box görs till: Barbro Mattsson jordgirl@telia.com eller
0383-52124, 0708834116. Betalning vid ankomst.
Rätt till ändringar förbehålles.

Allmänt
I ridklasser bedöms ekipagets helhetsintryck.
Stor vikt läggs vid att ponnyn har vägvinnande naturliga rörelser, går lätt på hand och
förefaller angenäm att rida samt har ett gott lynne. Ekipaget ska vara välproportionerligt.
Man bedömer också ponnyns typ och exteriör.
Om ryttaren ramlar av eller blir avkastad får denne inte fortsätta, utan måste lämna ringen
ledande sin ponny till fots. Domaren har rätt att avvisa ekipage som inte anses vara tränat
för uppgiften.

Ekipage får endast starta i en klass. Ponnyn får starta i max två klasser med olika ryttare.
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
Träns enligt TR Dressyr lätt klass.
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 1. 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 2. 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 3. 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 4. Open Ridden
Öppen för ston och valacker och hingstar 4 år och äldre (endast Kategori A&B).
Öppen klass. Även öppen för överåriga ryttare.
Klass 5. Open Ridden
Öppen för ston och valacker och hingstar 4 år och äldre (endast Kategori C&D.
Öppen klass. Även öppen för överåriga ryttare.
Klass 6. Open Ridden
Öppen för ston och valacker och hingstar 4 år och äldre (ponnyer över 148 cm).
Öppen klass. Även öppen för överåriga ryttare.

Ridden Champion med reserv.
Varje klassvinnare och andraplacerad i klasserna tävlar om Ridden champion med reserv.

Välkomna!

