
 Propositioner för Svenska Fellponnyföreningens riksutställning 2021  

 
 
Plats: Ärla, Axelsborg (Eskilstuna) 
Datum: 3:e oktober 2021 kl 11.00    
Domare: Ruth Eastwood från England 
 
Anmälan skickas till vår kassör, Sophie Willoughby,  sophie@fellponny.com och är bindande, 
senast…31e augusti…., poststämpel räknas, avgift betalas senast 31e augusti…… återbetalning av 
halva avgiften vid uppvisande av veterinärintyg att hästen ej bör deltaga.  
 
I anmälan ska ingå: 

• hästens namn och reg.nr,  

• far och mor med reg.nr 

• födelsedatum 

• svenskt tillläggsregnr( om hästen varit i Sverige mer än 60 dagar) ,  

• klass/klasser man anmäler till 

• namn, adress, tel ,mail till ägare  
 
Upplysningar om plats och vägbeskrivning, Åsa Pettersson 0707 811470 
Anmälningsavgift betalas till bg 5041-6353 eller swish 1235931886 , uppge häst o klass. 
 
Anmälningsavgifter: 

A)  medlemmar i Svenska fellponnyföreningen, första hästen 250 kr, andra hästen 200 kr, flera 
hästar 150 kr och föl 100 kr 

B) ej medlemmar, första hästen 400 kr, andra och fler 300 kr, föl 200 kr 
C)  maskeradklass, medlemmar 50 kr 
D)  maskeradklass ej medlemmar 100 kr 

 
Hästägarförsäkran skrivs under på utställningsplats före urlastning, att häst ej varit i kontakt med 
smittsam sjukdom senaste 3 veckorna och ej påvisar symptom på smittsam sjukdom. 
Deltagande hästar utöver föl, ska vara influensavaccinerade. 
 
Klasser: 
1. 1 åriga hingstar och val. 
2. 2 åriga hingstar och val 
3. 3 åriga hingstar och val 
4. hingstar 4 - 7 år 
5. val 4 - 7 år 
6. hingstar 8 år och äldre 
7. val 8 år och äldre 
8. 1 åriga ston 
9. 2 åriga ston 
10. 3 åriga ston 
11. ston 4 - 7 år utan föl 
12. ston 8 år och äldre utan föl 
13. ston 4 år och äldre med föl 
14.hingstföl 
15. stoföl 
16. veteran, 15 år och äldre 
17. maskeradklass, för barn och ungdom upp till 15 år, ledare medföljer. 
 
Anmälare kan välja att anmäla i klass 6, 7 och 12 eller i veteranklass beroende på hästens ålder, ej 
både och. 



 
Rosett till alla bedömda ponnyer. 
 
Klassvinnare deltager i tävlingen om Best in Show och reserv Best in Show. 
Bästa föl, bästa unghäst (1–3 år), bästa veteran utses. 
 
Barn/ungdom under 16 år måste bära godkänd hjälm vid visning/hantering av ponnyerna. 
 
Hingst över 1 år skall visas i träns, av person över 16 år, hjälm rekommenderas. 
 
Om utställningen behöver ställas in p.g.a.” force majeure”, återbetalas halva avgiften. Om 
utställningen ställs in på grund av att Sverige ej är på UKs gröna lista (då måste domaren sitta i 
karantän vid hemresa), återbetalas hela anm. avgiften 
Allt deltagande sker på egen risk. 
 
 
 


