Välkommen på Jubileumsutställning 7 juli 2019
Domare: Gunn Johansson
Plats: Motalaortens Ryttarförening, MORF, Motala
Allmänna bestämmelser:
Utställningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för raser med raskod tillhörande
SPAF.
Anmälan för connemara, dartmoor, russ, new forest och shetland sker via SHs hemsida, här:
http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan
För exmoor, svensk ridponny, korsningar med pass och alla welshsektioner sker anmälan via
mejl till cecke@telia.com. Använd anmälningsblanketten (hittas på vår hemsida) vid anmälan
via mejl. Utställningsklasserna hittar du längre ner i propositionen.
Upplysningar kan fås av Lotta Bengtsson, 073-77 84 077, fallstugorna@hotmail.com
och Pernilla Gustavsson, 0704-96 00 32, stuteripi@gmail.com

1. Anmälningstiden utgår den måndag 17/6-2019.
2. Ponnyn ska ha pass i svensk rasförening eller motsvarande utländsk. Ponny utan pass kan inte
delta. Korsningsponnyer utan känd stam men med pass är varmt välkomna.
3. Utställare ska vara medlem i ÖPS. Om du inte är medlem ska medlemsavgiften, 150 kr,
betalas in samtidigt som anmälan. Familjemedlemskap 250kr.
4. Anmälningsavgift 200 kr/ponny och klass. Betalning ska ske i samband med anmälan på BG
337-4527. Skall vara ÖPS senast tillhanda 19/6-2019. Vid utebliven betalning stryks ponnyn och
inkluderas inte i katalogen.
5. Före urlastning på utställningsplatsen ska utställare anmäla sig i sekretariatet och underteckna
hästägareförsäkran.
6. Om utställningen måste ställas in återbetalas anmälningsavgiften.
7. Hingstar från 2 års ålder SKA visas i träns. ÖPS rekommenderar även att yngre hingstar visas i
träns. Visare av hingst ska vara 16 år och äldre.
8. Visare under 16 år ska ha hjälm, äldre visare bör ha hjälm.
9. ÖPS förbehåller sig rätten att avvisa ekipage som uppför sig olämpligt på utställningsplatsen.
10. Utställningen hålls på gräsbana och vid dåligt väder i ridhus.
11. Katalog kommer att finnas på hemsidan 1 vecka innan utställningen äger rum. Katalog
skickas inte i förväg, utan delas ut på plats. Gratis för utställare, och finns att köpa för övriga.
12. Medtag egen nummerlapp.
13. Enklare servering kommer att finnas.
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Utställningsklasser:
1. Hingstar och valacker födda 2018
2. Ston födda 2018
3. Hingstar och valacker födda 2017
4. Ston födda 2017
5. Hingstar och valacker födda 2016
6. Ston födda 2016
7. Hingstar och valacker födda 2015 och tidigare
8. Ston födda 2015 eller tidigare, som ej fölat 2019
9. Ston födda 2015 eller tidigare, med föl fött 2019
10. Hingstföl födda 2019
11. Stoföl födda 2019
12. Veteranklass för ston 15 år och äldre
13. Veteranklass för hingstar och valacker 15 år och äldre
14. Stambokförda (godkända) hingstar 3 - 14 år
15. Stambokförda (godkända) hingstar 15 år och äldre

Övrig information:
•
•
•
•
•
•

Det kommer att anordnas rid- och working hunterklasser. Domare: Maria Eriksson. Se
egen proposition.
För att en ponny ska kunna gå vidare till BIR (Bäst i Rasen) eller BIS (Best In Show)
måste en ponny under 4 år ha fått minst 38p, och en äldre minst 40p.
BIR utses bara om det är 3 eller fler deltagare inom samma ras. Vinnare av BIR går vidare
till BIS. Res-BIR utses om det är 5 eller fler av samma ras.
Vid 1-2 deltagare går eventuell guldbelönad ponny vidare till BIS.
Finalklasser: Bästa valack, Bästa veteran (15år och äldre), Bästa föl, Bästa sto, Bästa
hingst.
För att tävla om Bästa föl krävs minst 38p. För att tävla i övriga finalklasser krävs minst
40p.

Varmt välkomna!
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