Senvinter

Utställning
”I tulpanens tecken”

Kristinehamn
den 4 mars 2017

Varmt välkomna till
Shetland Nords vinterutställning på Christinehamns RK,
Kristinehamn lördagen den 4 mars med start kl. 10.00
Plats:

Christinehamns Ridklubb, Kristinehamn

Vägbeskr:

Från Stockholm/Örebro E18: Följ E18 mot Karlstad. Passera de 3 infarterna till Kristinehamn. Fjärde avfarten
skyltat Kroksvik, Gustavsvik, Österviks kapell vänster. Brant nedförsbacke så ta det försiktigt. Sväng in där
och följ sedan:
Från Oslo/Göteborg/Säffle E18/45:an: Följ E18 mot Kristinehamn. Efter vägkontrollplats, skyltat Kroksvik,
Gustavsvik, Österviks kapell höger. Brant nedförsbacke så ta det försiktigt. Sväng in där och följ sedan:
Från Mariestad/Filipstad väg 26: Kör mot Kristinehamn, sväng därefter upp på E18 mot Karlstad. Från
Mariestad passera 2 avfarter Kristinehamn C. Från Filipstad passera 1 avfart Kristinehamn C. Nästa avfart
skyltat Kroksvik, Gustavsvik, Österviks kapell vänster. Brant nedförsbacke så ta det försiktigt. Sväng in där
och följ sedan:
Följ vägen, efter ca 200 meter delar sig vägen, tag höger. Ni kör över en järnväg och på vänster sida ser ni
anläggningen. Kör förbi långsidan av ridhuset. Där skyltat Gustavsviks Herrgård samt Ridskola vänster. Följ
sedan parkeringsanvisning i anläggningsskissen.
För er med gps:
Adress: Hjälmarsnäsvägen 3, 681 95 Kristinehamn3

Anmälan:

Sekretariatet öppnar klockan 09.00 Ponnyer skall anmälas till sekretariatet senast 30 minuter före bedömningsklassens början. Vid anmälan skrivs en hästägarförsäkran under, vilket måste göras innan hästen
lastas av på platsen. OBS! att utställaren själv håller med nummerlappar (finns även att köpa på plats).
Sekretariatet stänger 30 minuter efter det att BIS korats. Innan dess skall protokollen hämtas ut och
eventuella etiketter signerade i passen.
Kan Ni inte komma? Var snäll och meddela detta till Angelica 0739-37 25 38 snarast.
Telefon under utställningsdagen: 0739-37 25 38

Mätning:

Mätning av 3-åriga ston och mini ska ske på utställningsplatsen innan ponnyn ställs ut i
utställningsringen. Mätintyg godtas ej! Mätning sker på anvisad plats kl.09.45 – fram till klass 8M börjar.
Övriga ponnyer kan kontrollmätas på domarens begäran. För ponnyer gäller maximalt 105 cm för 3-åringar
och maximalt 107 cm för 4-åriga och äldre.

Bedömning: Bedömningen kommer att ske i ridhus. Bedömningen sker i katalogordning.
Avbrott för lunch kommer att göras ca kl.12.15. Lunchen är ca 45 minuter.
Domare:

Domare är Ulricha Nordmark

Poäng:

Vid bedömningen i utställningsklasserna sätts poäng på:
A:
Rastyp
B:
Huvud, hals, bål och kors
C:
Extremiteter och deras korrekthet
D:
Rörelser i skritt
E:
Rörelser i trav
Poängskalan är 1-10 i varje delmoment. Maximal poäng är 50. Ponnyer med veterinära fel eller för hög
mankhöjd poängbedöms, men erhåller ej slutpoäng, samt rangeras ej och får ej heller rosett och plakett

Plaketter
& rosetter:

Rosetter delas ut till alla deltagare enligt följande:
Rosett:
Plakett:
Poäng som krävs:
Blågul
Guld
40-50 poäng
Blå
Silver
35-39 poäng
Gul
Brons
30-34 poäng
Klassvinnare får rosett med tryck “Klassvinnare”, dock inte om det bara är en deltagare i klassen.

Regler:

Ponny som kommer för sent till utställningen äger rätt att delta så länge den individuella bedömningen
fortgår och den slutliga rangeringen ej påbörjats. Har rangeringen påbörjats får ponnyn sin kritik men
rangordnas ej.
Om strykningar medför att klasser uppdelade efter färg blir att bestå av mindre än fyra ponnyer, kommer
dessa klasser att slås ihop.

Championat: För att få tävla om championaten gäller att:
Samtliga klassvinnare ska ha minst 40 poäng
Alla championatsvinnare går vidare till BIS-finalen. Poängen på ponnyer som har rätt att delta i
championaten och BIS-finalen avslöjas inte när kritiken läses upp.
Klassvinnarna i respektive klasser tävlar sist på dagen innan BIS-finalen om
Championaten.
Champion unghingst:
Klass: 3,5
Sponsrat av: Stuteri Skärgården
Champion miniunghingst
Klass: 3m
Sponsrat av: Stuteri Jäboruder
Champion ungsto:
Klass: 6,8
Sponsrat av: Ekskogens Stuteri
Champion miniungsto
Klass: 4m,6m, 8m
Sponsrat av: Stuteri Jäboruder
Champion sto:
Klass: 13, 15
Sponsrat av: Carita Magnusson
Champion ministo
Klass: 13m
Sponsrat av: Stuteri Jäboruder
Champion hingst:
Klass: 11
Sponsrat av: Travtränare Fredrik Söderberg
Champion valack:
Klass:7,10
Sponsrat av: Fotograf Emmy Johansson
Allround Champion: ponny som deltagit i bruks och utställning: Sponsrat av: Lundstorps Stuteri
BIS-final:

Till uttagning av BIS och Reserv BIS går alla championatsvinnare.
Domaren kan även rekommendera de klasstvåor och championatstvåor denne önskar, under förutsättning
att de har lägst 40 poäng.
BIS sponsras av Linda & Agnetha Johansson
Reserv-BIS sponsras av: Bergholm Försäljnings AB
I BIS-ringen plockar domaren ut ponnyerna bakifrån, dvs de ponnyerna som utses till BIS och Reserv BIS
blir kvar längst.

Heders
priser:

Hjälp gärna till att hålla koll på de priser Din ponny har chansen att vinna, så att Du t ex inte åker hem i
förväg och på det viset kanske går miste om Ditt pris.

Bästa övrigt färgade
Mest Långväga Gäst
Bästa 2-åring
Bästa Gångartsponny
Bästa Veteran
BIS-3

Övrigt:

Sponsrat av: Monica & Roger Granberg
Sponsrat av: Fam. Lauth
Sponsrat av: Irene Lado
Sponsrat av: Hamra Ponnystuteri
Sponsrat av: Stall Colour/ Maria Landin
Sponsrat av: Stuteri Källarbacken/Johanna Granberg

Hingst ska uppvisas i träns av person över 16 år. Ingen dispens kan lämnas från denna regel.
Domaren äger rätt att byta ut olämplig uppvisare. Hingst fr.o.m. det år den blir 2 år ska vara tränsad
hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.
Barn 14 år och yngre skall bära ridhjälm vid visning av ponny.
Valören på den medalj/plakett man erhåller kan fås på en etikett på en särskild sida i passet. Även eventuell
titel som BIS, BIM och Champion kan fås som signerad etikett. Har man inte med sig passet går det inte att
få etiketter vid ett senare tillfälle. Man kan heller inte få etiketter för tidigare utställningsmeriter som vunnits
innan 2005. Alla shetlandsponnyer har ännu inte denna speciella sida i passet men lösa ”meritsidor” kommer
att finnas på utställningsplatserna. På dessa ska även ponnyns registreringsnummer skrivas. Denna sida fås
mot uppvisande av ponnyns pass och ska förvaras i passet. Vid tillfälle, när passet skickas till
stamboksföraren vid ägarbyte, stambokföring eller liknande, kommer denna sida att sättas fast i passet. Även
om meritsidan ännu inte är fastsatt i passet måste passet visas upp för att man ska få sin etikett.
Utställningskatalogerna görs på underlag av SSS databas med register över alla ponnyer och dess ägare.
Står det fel ägare i katalogen kan detta bero på att ägarbytet inte är gjort i tillräckligt god tid före att katalogen
trycktes.
För allas trevnad: plocka upp skräp efter er samt gör rent efter er och era hästar på t ex parkeringen. Tack
på förhand!
Lotteri på deltagande hästars nummer kommer att anordnas efter att samtliga klasser är bedömda,
alltså innan championat & BIS utses.
OBS Inga hästar får vara på cykelvägen som går genom anläggningen, endast övergång anvisad i
anläggningsskiss får användas.
Vatten till hästarna hämtas i städskrubben vid toaletterna, stallarna får ej beträdas.

Enklare servering kommer att finnas på platsen med dagens lunch
Force
majeure:

Föreningen tar ej ansvar för t ex inställelse som kan uppstå på grund av myndighets beslut
eller liknande utom vår kontroll.

Allt deltagande sker på egen risk!

Vi vill tacka våra sponsorer:
Lundstorps Stuteri
Travtränare F. Söderberg
Hamra Ponnystuteri
Stuteri Källarbacken
Stuteri Skärgården
M & R Granberg
Stuteri Getskär
Linda & Agnetha Johansson Irene Lado
Bergholm Försäljnings AB
Birgit Lauth

Carita Magnusson
Stuteri Colour
Stuteri Jäboruder

Brukstävlingar under dagen i precision och agility.
ALLROUNDCHAMPION För att vara med och tävla om titeln Allroundchampion ska ponnyn delta i
utställningsklass samt starta minst en agilityklass samt minst en precisionsklass där de bästa resultatet
räknas.
Poäng delas ut enligt följande:
Placering i tävlingsklass (ej Clear Round) enligt följande:
1:a - 10p
4:a - 6p
7:a - 3p
2:a - 8p
5:a - 5p
8:a - 2p
3:a - 7p
6:a - 4p
9:a & därefter - 1p
Poäng i utställningsklass:
43 p eller mer 10 p
38-39 p 6p
41-42 p 9 p
35-37 p 4 p
40 p 8 p
< 35 p 1 p
Klassvinst i konkurrens 1 p extra
Championat 3 p extra
BIS, Res BIS 5 p extra
BRUKSCHAMPION
För att vara med och tävla om titeln brukschampion ska ponnyn starta minst tre klasser där de bästa
resultatet räknas. Resultaten följer ponnyn och kan alltså ha olika ryttare/kuskar/handlers.
Poäng delas ut enligt följande:
Placering i tävlingsklass (ej Clear Round) enligt följande:
1:a - 10p
4:a - 6p
7:a - 3p
2:a - 8p
5:a - 5p
8:a - 2p
3:a - 7p
6:a - 4p
9:a & därefter - 1p
Allround- och brukschampion deltar ej i BIS-finalen.

