Proposition för Avelsföreningen Svensk Ridponnys

RIKSUTSTÄLLNING
på Sveriges Ridgymnasium i Sigtuna den 1 september 2018
adress: Hagbyholm 153, 193 91 Sigtuna
Domare: Carina Lockwall

Utställningen är avelsvärderingsgrundande och ston 3 år och äldre kan använda exteriörpoängen för
stambokföring och/eller avelsdiplom.
Allmänna bestämmelser
1. Anmälningstiden utgår den 15 augusti 2018. Efteranmälan mottages mot dubbel avgift i mån av utrymme.
Efteranmäld ponny kan ej garanteras plats i utställningsprogrammet. Anmälan görs på

http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan
3. Anmälningsavgiften skall åtfölja anmälan och insättas före anmälningstidens utgång på ASRPs pg 69 66 39 - 4.
På talongen ska anges utställningsplats, namn, adress, tel, ponnyns namn, reg nr samt klass/-er.
OBS! Anmälan är bindande! Anmälan som ej åtföljs av anmälningsavgift kommer att returneras.
Utställarmeddelande kommer att skickas ut per mejl/post och även läggas ut på hemsidan. (Ni som inte får PM
hör av er med en gång så er anmälan inte har kommit bort). Anmälningsavgiften återbetalas om ponnyn uteblir
från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg senast 7 dagar efter utställningen.
4. Utställare/hästägare skall vara medlem i ASRP och ha erlagt avgift för innevarande år. Medlemsavgiften är 300
kr för vuxen eller 150 kr för ungdom under 18 år och insättes på ASRP:s pg 69 66 39 - 4 i samband med anmälan.
5. Alla utställare upp till och med 26 år får en extra ”Young Handler Award” rosett från SH. Skriv ditt födelseår
efter ditt namn på anmälan om du vill ha en rosett.
6. Utställd ponny skall vara registrerad i ASRP med raskod 43-, 93- eller 99- (för raskod 99 gäller att de är
registrerade från år 2011) för att kunna tävla om "Best In Show”. För föl gäller att hon/han ska registreras i ASRP
innan årets slut, annars fråntages fölet alla resultat och ev. titlar. Övriga ponnyer/hästar bedöms efter Svensk
ridponnys rasstandard i klass 21. Ponny äger inte rätt att deltaga om jävsituation uppstår.
7. All visning förutom av föl sker vid hand. Hingstar, ett år eller äldre, skall visas i träns av person över 16 år med
hjälm. 3-åriga och äldre ston och valacker visas i träns. Föl visas i grimma samt lösa under individuell bedömning
och skall i övrigt hållas under kontroll i grimma vid utställningsplatsen. Visning sker på trekantsspår. ASRP
rekommenderar samtliga visare att använda hjälm.
8. Utställare får ej vara ifört plagg med stuterinamn, ponnyns namn eller dyl.
9. Klass 20 är en uppvisningsklass för av ASRP godkända hingstar som ej blir bedömda. Var god notera i anmälan
om hingsten önskas uppvisad riden, hoppad etc.
10. Uppstallning i begränsat antal boxar från den 31 augusti. Kostnad 350 kr inklusive en spånbal. För bokning
vänligen kontakta Jenniemy Gransten 0706-821822.
11. Alla utställare måste anmäla sig i sekretariatet samt skriva på hästägarförsäkran före urlastning.

12. Medtag egen nummerlapp.
13. Utställningen hålles i ridhus.
14. Servering finnes.
15. ASRP förbehåller sig rätten till ändringar i program och klassindelning.
16. Om utställningen måste inställas p g a "force majeure" återbetalas 50 % av anmälningsavgiften.
17. Förfrågningar besvaras av Jennie Liljeblad mobil: 0769-472473 e-post: jennieliljeblad@gmail.com
18. Överklagan av bedömningen sändes skriftligen till SH:s besvärsnämnd inom tre veckor efter utställningen.

Klasser

Anm avgift

1A. Hingstföl (födda 2018)
1B. Stoföl (födda 2018)
2. 1-åriga ston (födda 2017)
3. 1-åriga hingstar och valacker (födda 2017)
4. 2-åriga ston (födda 2016)
5. 2-åriga hingstar och valacker (födda 2016)
6. 3-åriga ston (födda 2015)
7. 3-åriga av ASRP avelsgodkända hingstar (födda 2015)
8. 3-åriga valacker och ej avelsgodkända hingstar (födda 2015)

150 kr
150 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

9. Ston 4 – 14 år (födda 2004 – 2014) utan föl vid sidan
10. Ston 4 – 14 år (födda 2004 – 3014) med föl vid sidan
11. Ston 15 år eller äldre (födda 2003 eller tidigare) utan föl vid sidan
12. Ston 15 år eller äldre (födda 2003 eller tidigare) med föl vid sidan

200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

13. Av ASRP avelsgodkända hingstar 4 – 14 år (födda 2004 - 2014)
14. Valacker och ej avelsgodkända hingstar 4 – 14 år (födda 2004 - 2014)
15. Av ASRP avelsgodkända hingstar 15 år eller äldre (födda 2003 eller tidigare)
16. Valacker och ej avelsgodkända hingstar 15 år eller äldre (födda 2003 eller tidigare)

200 kr
200 kr
200 kr
200 kr

17. Avkommeklass för hingstar med minst 5 avkommor, 1 år eller äldre
(Obs! Avkommorna skall visas i respektive utställningsklass)

200 kr

18. Avkommeklass för ston med minst 3 avkommor, 1 år eller äldre
(Obs! Avkommorna skall visas i respektive utställningsklass)

200 kr

19. Uppfödarklass för uppfödare med minst 5 uppfödningar.
(Obs! Uppfödningarna skall visas i respektive utställningsklass)
20. Hingstshow för av ASRP godkända hingstar

200 kr
0 kr

21. Öppen bedömningsklass för ponnyer/hästar av annan ras än ridponny. “OBS” Denna klass är ej
avelsvärderingsgrundande men ger en chans att få en bedömning av din ponny/häst. Anmäl till Jennie Liljeblad
Scheelegatan 38A, 112 28 Stockholm och använd blankett som du hittar på www.asrp.se under aktiviteter.
200 kr per häst/ponny, inbetalning sker som i punkt 3.

Stamboksföring och avelsdiplom kan ske av de ponnyer som är berättigad till detta enligt ASRP:s Storeglemente,
mer information finns på www.asrp.se.
Bland de anmälda fölen utses bästa stoföl och bästa hingstföl. Bästa föl och Reserv bästa föl koras också och går
vidare till BIS-finalen vid dagens slut.
Bland de anmälda ungponnyerna 1-3 år koras Ungponnychampion och Reserv Ungponnychampion. Detta bland de
ungponnyer som tilldelats guld eller blivit klassvinnare med 38 poäng eller mer. Ungponnychampion och Reserv
ungponnychampion går vidare till BIS-finalen vid dagens slut.
Vid dagens slut deltager Bästa föl, Reserv Bästa föl, Ungponnychampion, Reserv Ungponnychampion samt de
vuxna ston, valacker och hingstar som tilldelats guld eller blivit klassvinnare med 38 poäng eller mer i BIS-finalen
och en BEST IN SHOW samt Reserv BEST IN SHOW utses.

VARMT VÄLKOMNA TILL ASRPs RIKSUTSTÄLLNING
PÅ SVERIGES RIDGYMNASIUM SIGTUNA!

Young Handler Award är ett initiativ i ungdomsprojektet inom Svenska Hästavelsförbundet (SH) för att öka
medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och exteriör. Ungdomsprojektet är inom ramen
för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom
totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp för
ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.

