Propositioner för
ROSLAGENS PONNYAVELSFÖRENINGS
Utställning för samtliga ponnyraser på Norrveda Gård, Vätö
Prel. Lördagen den 5 juni 2010
Klasser:
1.Föl födda 2010
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 val och ej godkända hingstar
8. 3 åriga godkända hingstar

9. 4 åriga och äldre ston utan föl.
10.. 4-åriga och äldre ston med föl efter
för rasen godkänd hingst.
11. 4-åriga och äldre godkända hingstar
12. 4 åriga och äldre valack och ej gdk hingst.
13. Veteranklass 15 år och äldre ston.
14. Veteranklass 15 år och äldre gdk hingstar.
15. Veteranklass 15 år och äldre val och ej gdk hingst

Anmälningstiden utgår den 17 maj 2010. Antalet deltagare kan begränsas, först till kvarn.
2. Anmälan sändes till Helena Jansson Kungsgatan 24 B 761 44 Norrtälje, kopia på hästens
pass (härstamningsdelen) ska medfölja anmälan.
Anmälningsblanketter finns att hämta på RPAFs hemsida www.rpaf.se
3. Anmälningsavgiften för medlemmar i Roslagens Ponnyavelsförening är 150 kr / ponny Icke
medlemmar betalar 250 kr / ponny.
Medlemsavgiften för 2010 är 100 kr för seniorer och 75 kr för juniorer. Medlemskap kan
erhållas om avgiften inbetalas samtidigt (måste anges) som anmälningsavgiften.
Anmälningsavgiften ska vara betald senast den 17/5 på föreningens pg 14 38 11-8, om inte
räknas anmälan som ogiltig och ponnyn äger inte rätt att deltaga på utställningen.
Anmälningsavgiften återbetalas om ponnyn uteblir från utställningen mot uppvisande av
veterinärintyg utfärdat senast utställningsdagen.
4. Utställningen är öppen för renrasiga ponnyer som är stamboksberättigade och registrerade i
SPAR/ SPR. Ponnyer registrerade i 9000-serien får i mån av plats bedömas men rangeras inte
och kan heller inte utses till champion.
5. Domare: Madeleine Beckman, Falkenberg
6. Ponny äger inte rätt att deltaga om jävsituation uppstår.
7. Hästägarförsäkran ska skrivas på i sekretariatet före urlastning.
8. Inom varje ras och för de raser som har flera sektioner, inom varje sektion, utses en BIR och
en Reserv BIR bland ettan och tvåan i varje klass med minst 38 p. BIR & Res BIR med minst
40p äger rätt att delta i Best in show- ringen där domaren utser en BIS och en Reserv BIS.
Bland klassvinnarna med minst 38p i klass 2-8 utses en ungponnychampion inom varje ras
och bland dessa en total ungponnychampion alla raser.
När domaren börjar bedöma den första ponnyn i klassen sluts ringen och för sent anlända
ponnyer får bedömning men kan inte rangeras.
9. Hingst f. 2008 och tidigare ska visas i träns av person över 16 år. Föl skall ha uppnått minst
30 dagars ålder vid utställningsdagen.
10. Enklare servering finns på platsen.
11. Överklagan sändes skriftligen till SH´s besvärsnämnd inom 3 veckor efter utställningen.
12. Rätt till ändringar förbehålles.
13. Föreningen har ingen egen försäkring utan samtliga deltagare får själva se till sitt eget
försäkringsskydd!
14. PM, katalog och tidsprogram kommer att läggas ut på föreningens hemsida ca 1 vecka före
utställningen samt skickas till de anmälare som angett mailadress.
15. Utställningsansvarig: Helena Jansson
Välkomna till Roslagens Ponnyavelsförening!
1.

