Proposition för Västerbottens Hästavelsförenings Ponny och Hästutställning
2019-06-06 på Hippologum i Umeå.
Inbjudna raser är följande:
Americancurly, Amerikansk miniatyrhäst, Angloarab, Ardenner, Clydesdale, Connemara,
Dartmoorponny, Fjordhäst, Gotlandsruss, Haflinger, Irishcob, Kaspisk häst, Kigermustang, Lipizzaner,
Morgan, New Forest, Nordsvensk, Rysk basjkir, Shagya-arab, Shetland, Shire, Svensk Ridponny,
TinkerWelshponny och cob

Domare: Elisabeth Ljungstorp
Uställningsklasser:
1: Föl födda 2019
2: 1-åriga ston
3: 1-åriga hingstar och valacker
4: 2-åriga ston
5: 2-åriga hingstar och valacker
6: 3-åriga ston
7: 3-åriga hingstar och valacker
8: 4-åriga ston och äldre utan föl
9: 4-åriga ston och äldre med föl
10: 4-åriga och äldre hingstar och valacker
11: Veteranklass, 15år och äldre ston
12: Veteranklass, 15år och äldre hingstar och valacker
1:ANMÄLNINGSTIDEN utgår 2019-05-10
2: Det är upp till varje specifik rasförening att avgöra om resultatet är avelsvärdesgrundande.
För Information om vilka raser som bedömningen räknas som avelsvärdesgrundande eller ej
kontakta Helena.
3: Antalet deltagare för exteriörbedömning är minst 40st och max 70st
4:Anmälan görs via Tävlingsdatabasen för alla raser. Förutom Tinker och Welsh ponny/ cob dessa
anmäls via blankett som scannas/fotas och mailas till Helena.angabogard@telia.com eller skickas per
post Helena Bergström Ängersjö 121 90571 Hörnefors senast 10/5 (Kontakta Helena så mailar hon
blanketten till er) Bifoga kopia på hästens/ponnyns pass med stam och identitetsuppgifter.

5: 3-åriga Shetlandsponnyer ska mätas och Id-kontrolleras.

6: Anmälningsavgiften betalas via Tävlingsdatabasenoch ska vara föreningen tillhandasenast 201905-20. Efteranmälningar mottages i mån av plats. Anmälningsavgiften är 350kr per ponny/häst och
200kr för föl om även stoet visas. Welsh och Tinker som anmäler via blankett ska betala in avgiften
till VHAF på Bankgiro 5901-2526 Ange noga vad betalning gäller.
7: Om ponnyn/hästen uteblir från utställningen betalas anmälningsavgiften tillbaka mot uppvisande
av veterinärintyg, utfärdat senast utställningsdagen. Intyget ska vara föreningen till handa senast en
vecka efter utställningen för att anmälningsavgiften ska återbetalas.
8: Klassvinnande unghästar 1-3år med minst 38p tävlar om Dagens Bästa Unghäst. Inom varje ras
och för raserna som har flera sektioner utses en BIR med minst 38 poäng. Alla BIR har rätt att delta i
BIS-ringen där dagens Best in Show och Reserv Best in Show utses.
9: Häst/ponny som kommer försent till utställingsringen äger rätt att delta så länge den individuella
bedömningen fortgår och den slutgiltiga rangeringen ej påbörjats. Har rangeringen påbörjats kan
hästen få sin kritik men rangordnas ej och kan inte tävla vidare i BIS ringen.
10: Säkerhet: Hingstar födda 2018 eller tidigare ska visas i träns av personer över 16 år. Alla som
visar hingst ska bära hjälm. Alla uppvisare under 18 år ska bära hjälm. Vi ser gärna att alla utställare
bär hjälm. Föreningen står ej för försäkring utan det är upp till var och en att se över sitt och
hästensförsäkringsskydd.
11: Ett antal boxar finns för daguppstallning, först till kvarn gäller. Företräde ges till sto med föl.
Kostnad för daguppstallning är 300kr/box, strö ingår. Anmäl box via Tävlingsdatabasen, där även
betalningen dras. Frågor ang uppstallningen Kersti Erlandsson 070-6357451
12: Enklare lunch kommer att finnasatt köpa på utställningsplatsen under dagen.
13: Resultat från utställningen kommer att finnas på Blå basen.
14:PM, katalog och tidsprogram kommer att mailas till utställarna cirka en vecka före utställningen så
var noga med att kontrollera så det är rätt mailadress.
15:Rätt till ändringar förbehålls.
16: Vid frågor, skicka ett meddelande till Helena angabogard@telia.com 070-3027972
Plats och boxansvarig Kersti 070-6357451

