Propositioner för
Svenska New Forest Föreningens Riksutställning 2018
lördagen 28 juli på Grevagården, Skultorp
Domare: Malcolm Fry och Annika Strindgård
1. Utställningen är öppen för New Forest-E registrerade i Grundstambok Avd. 1 med raskod
34 eller stamboksförda RNF samt New Forest-S registrerade i Grundstambok Avd. 1 med
raskod 39 eller stamboksförda RNF-S som i detta eller kommande led kan överföras i
Stambok Avdelning 1-E.
2. Anmälan sker via ”Blå Basen” http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan
Sista anmälningsdag 14 juli. Efteranmälan mottages i mån av tid och plats mot dubbel
anmälningsavgift.
3. Anmälningsavgiften 250 kr/ponny insättes samtidigt med anmälan på SNF´s postgiro 69
98 76-9.
4. Ange ponnyns namn, utställningsklass, ägare samt utställningsort på inbetalningen.
5. För sent inkomna avgifter räknas som efteranmälan, betalningsdatum gäller. Endast
ponnyer vars anmälan kommit oss tillhanda i tid äger rätt att få sina uppgifter tryckta i
katalogen.
6. Om utställningen måste inställas pga ¨force majeure¨ eller om anmäld ponny är
skadad/sjuk och veterinärintyg kan uppvisas, återbetalas halva anmälningsavgiften.
7. Deltagande ponny äger rätt att kostnadsfritt delta i Avkomme- och/eller Uppfödarklass.
Ponny kan endast ställas ut i en klass + eventuell Avkomme- och/eller Uppfödarklass. För
att bedöma Avkommeklass krävs inte att modern/fadern deltager på utställningen.
8. Ägare till anmäld ponny skall vara fullt betalande medlem i SNF för 2018.
Medlemsavgiften, 300 kr insättes samtidigt med anmälningsavgiften på SNF´s postgiro.
9. Handhavare av hingst (1 år och äldre) skall vara över 16 år. Hingstar 1 år och äldre skall
lastas ur, tränas samt visas i träns.
10. SNF förbehåller sig rätten att inställa klass, utesluta anmäld New Forest eller i övrigt
ändra bestämmelserna om så erfordras. Allt deltagande sker på egen risk.
11. Rätt att deltaga i Best in Show-uttagningen äger alla guldbelönade ponnyer. I uttagningen
till Unghästchampion äger alla klassvinnare och guldbelönade ponnyer ett till tre år, rätt
att deltaga.
12. Upplysning angående stallplatser m.m: Se sidan
13. Katalogen utlämnas på utställningsplatsen. Cirka en vecka före utställningen sändes
meddelande om tider för bedömning, antal deltagare/klass samt katalognummer.
14. Överklagan. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot.
Ett beslut överklagas skriftligen till SH´s besvärsnämnd. I skrivelsen skall klaganden ange
vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som han begär och de omständigheter
han åberopar till stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall ingivas till SH´s kansli
inom 3 veckor efter utställningen.
Ägaren/ombud försäkrar vid påskrift av anmälan att ponnyn endast kommer att starta under
förutsättning
Att ponnyn ej under de senaste veckorna före bedömningens början, visat några tecken på

smittsam sjukdom
ponnyn under tre senaste veckorna före bedömningens början icke varit uppställd i stall
där
smittsam sjukdom mig veterligen förekommit
Att ponnyn ej heller under samma tid på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt känt
kan
misstänkas ha haft smittsam sjukdom
Att ponnyn är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt mig veterligen fullt frisk
Att

Utställningsklasser
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Klass 7
Klass 8
Klass 9
Klass 10
Klass 11
Klass 12
Klass 13
Klass 14
Klass 15
Klass 16
Klass 17

1-åriga hingstar och valacker
2-åriga hingstar och valacker
3-åriga hingstar och valacker
Premierade hingstar 4 - 17 år
1-åriga ston
2-åriga ston
3-åriga ston
Ston 4-17 år, med föl
Ston 4-17 år, utan föl
Valacker samt ej godkända hingstar 4 -17 år
Avkommeklass - Hingst: minst 5 visade avkommor, 1 år och äldre
Avkommeklass - Sto: minst 3 visade avkommor, 1 år och äldre
Veteranklass: Ston; 18 år och äldre
Veteranklass: Godkända hingstar; 18 år och äldre
Veteranklass: Valacker och ej godkända hingstar; 18 år och äldre
Hingst- och stoföl födda 2018
Uppfödarklass – minst 5 visade uppfödningar

Sista anmälningsdag 14 juli
Anmälan till utställning görs via Blå Basen länk:
www.svehast.se/internetanmälan

Uppstallning - boende
Bokning av boxplats och boende på Ryttarhotell: grevagarden@telia.com
Grevagårdens Hästsportcenter hemsida: http://www.grevagarden.se/
GPS koordinater
Lat: N 58º 18' 40.21"
Long: E 013º 49' 14.30"
Grevagården 1, Sjogerstad, 541 93 Skövde
Utställningsgeneral: Jan Lundvall annica.jan@spray.se 070-555 9979
Förfrågningar:
Anneli Andersson. annelie-andersson@hotmail.com 073-657 85 95.
Anna Ransholm anna.ransholm@lrfkonsult.se 070-829 86 98.
Jenny Carlsson gullabos_nf@yahoo.se 0702-255464

