Deltagarmeddelande 18 augusti 2018
Varmt välkomna till Köping och Shetland Nords
brukstävlingar samt Drive In utställning med start kl 09.00!
# Vägbeskrivning
Adress: Köpings Ridklubb, Erikslundsvägen, 73198 Köping
E 18 från Västerås - Stockholm
Sväng av motorvägen mot Köping - Fagersta. Tag vänster mot Köping. I rondell, tag vänster. I nästa
rondell, fortsätt rakt fram. Följ Ringvägen rakt fram tills den upphör i T-korsning (3 km). Tag
vänster mot Munktorp. Efter drygt 1 km sväng höger mot Norsa - Oljehamn. Efter ca 300 m finns vi
på vänster sida.
E 18 från Örebro - Arboga
Sväng av motorvägen vid andra avfarten (Köping - Fagersta). Tag sedan vänster i rondell, ut på
Ringvägen. Följ Ringvägen rakt fram tills den upphör i T-korsning (3 km). Tag vänster mot
Munktorp. Efter drygt 1 km sväng höger mot Norsa - Oljehamn. Efter ca 300 m finns vi på vänster
sida.
Väg 56 från Kungsör
Kör in i Köping. Vid andra trafikljuset (OK mack) sväng höger. Följ vägen rakt fram genom
centrum. Fortsätt ut ur Köping mot Munktorp. Drygt 1 km utanför Köping, sväng höger mot Norsa Oljehamn. Efter ca 300 m finns vi på vänster sida.
# Vid frågor!
Vid frågor så ta kontakt med Johanna Granberg 0703521679 el johanna.granberg@hotmail.com
# Hästägarförsäkran
Innan urlastning ska incheckning ske i sekretariatet där en hästägarförsäkran ska skrivas under.
# Parkering
Parkering sker endast på anvisad plats. Lämna platsen städad.
# Första hjälpen
Första hjälpen låda för både människa och häst finnes vid sekretriatet, sjukvårdskunnig finns även
på plats.

# Starttider brukstävlingar
Alla klasser sker med Drop In start. På förmiddagen kommer agility gå och efter lunch går precision
och hoppningen. Hoppningen går i klassordning 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 (dock med Drop In start i
klasserna). Genomgång av agility banan sker kl 08.30!
# Prisutdelning
Prisutdelning för bruks sker på em efter sista klass. CR rosetter erhålls direkt efter start. Kom gärna
till prisutdelningen med häst.
# Vid upptäckta fel
Upptäcker ni fel i startlistorna så hör då av er till johanna.granberg@hotmail.com så löser vi det.
# Priser
Allround Champion / Reserv Allround Champion
Bruks Champion / Reserv Bruks Champion
Riden Champion (bästa resultat i riden agility, riden precision och uppsutten hoppning räknas)
Tömkörd Champion (bästa resultat i tömkörd agility, tömkörd hoppning och tömkörd precision räknas)
För hand Champion (bästa resultat i agility och handlerhoppning räknas)
Bästa Sto
Bästa Hingst
Bästa Valack
Bästa Veteran Sto, Veteran Hingst och Veteran Valack
Overall Veteran
Samt flera andra priser.
Resultat räknas enl propositionen. Bruks Champion räknas de fem bästa resultaten. Allround räknas
bästa resultat i agility, precision och hoppning samt total poäng på utställningen. För att så många
som möjligt ska ha chans på att vinna de större titlarna så har det beslutats att samma ponny
inte kan bli både Allround- och Brukschampion. För att kunna tävla om titlarna Bästa Sto,
Hingst och Valack samt Veteran Sto, Hingst och Valack ska hästen ha deltagit i minst en agility-,
precision- och hoppgren, sedan räknas bästa resultaten.
Vid lika resultat så är det förtur till häst som tävlats av barn. Sedan övriga placeringar.
# Drive In utställningen
Domare: Maria Jansson
Start kl. 09.00
Ansvarig: Johanna Granberg 070-35 21 679
Sekretariatet: Öppnar kl.08.30 för incheckning och stänger ca 30 min efter utställningen är klar.
Incheckning ska ske innan 12.00.
Inga klassindelningar utan ponnyerna visas i den ordningen de anmäls på utställningsplatsen. Vid
incheckning på plats ska ponnyns pass uppvisas i sekretariatet. Vid anmälan så erhålls nummer
för vilken ordning de ska visas i. Har utställaren fler hästar än två så går det att få några hästar
emellan. Försök komma i god tid och ha lite tålamod att det kan bli lite kö vid sekretariatet samt ev
vid visningsringen.
Ponnyn erhåller bedömning och poäng samt rosett enligt valör direkt efter bedömning. Inga titlar
delas ut men utställningsarrangören äger rätt att dela ut hederstitlar som ej noteras i webstamboken.

Samtliga deltagare, samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och
resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet.
Ta med protokoll och pass till sekretariatet om ni önskar ”stämpling” av valör i passet.
Mätning och ID-kontroll
Detta görs löpande under förmiddagen på anvisad plats.
Deltagare i miniklass (förutom RS-hingstar och föl) och samtliga 3-åriga ponnyer (förutom RShingstar) ska mätas på utställningsplatsen innan ponnyn ställs ut i utställningsringen. Inga mätintyg
godtas. För miniklasserna 3M - 15M gäller mankhöjdsgränsen max 86 cm, för 3-åriga ponnyer av
standardstorlek max 105 cm och för 4-åriga och äldre standard max 107 cm. Samtliga 3-åriga
ponnyer skall även få skenbensomfånget mätt, vilket tillsammans med mankhöjden förs in på
protokollet.
Övriga ponnyer kan kontrollmätas på domarens begäran. Ponny anmäld till miniklass som vid
mätning visar sig ha för hög mankhöjd, flyttas till standardklass och en ponny anmäld till
standardklass som vid mätning visar sig hålla minimått flyttas till miniklass. Ponny med för hög
mankhöjd poängbedöms, men rangeras ej och erhåller ej slutpoäng, plakett eller rosett. I protokollet
skall orsaken till att de inte rangerats anges.
ID-kontroll
Samtliga 3-åriga ston skall i samband med mätning ID-kontrolleras med scanner av en godkänd IDkontrollant. ID-kontrollen förs in i passet (datum, plats, anledning för ID-kontroll och
signering/stämpel) på för det avsedd plats. Att ID-kontroll är gjord utan anmärkning markeras på
bedömningsprotokollet.
Kan inte chippet hittas skall hästens signalement kontrolleras mot passet. Uppstår oklarheter skall
ponnyn ändå mätas och bedömas, men resultatet från bedömningen får ej officiell status förrän
eventuella oklarheter är utredda och en notering görs i protokollet. Eventuella avvikelser gällande
identiteten ska dateras, noteras, undertecknas och rapporteras till respektive avelsorganisation
Utställningsarrangören äger rätt att kontrollera även övriga ponnyers identitet.
Hingst ska uppvisas i träns av person över 16 år.
Hingst fr o m det är den fyller 2 år ska vara tränsad hela tiden då den vistas på utställningsplatsen.
Barn 14 år och yngre ska bära ridhjälm vid visning av ponny.
POÄNGSYSTEM
Vid bedömningen i utställningsklasserna sätts poäng på:
A: Typ
B: Huvud, hals och bål
C: Extremiteter och dess korrekthet
D: Rörelser i skritt
E: Rörelse i trav
Poängskalan är 1 - 10 i varje delmoment. Maxpoäng är 50.
Utöver att bedöma exteriören, kontrollerar domaren ponnyns bett avseende över- och underbett
samt felaktiga lägespositioner. Resultatet av bettkontrollen skall anges på bedömningsprotokollet.
Ponnyer med veterinära fel, för hög mankhöjd eller som stylats i strid mot gällande regler
poängbedöms, men rangeras ej och erhåller ej slutpoäng, plakett eller rosett. I protokollet skall
orsaken till att de inte rangerats anges.
Rosetter delas ut till alla deltagare som erhåller slutpoäng enligt följande:
Rosett Valör Poäng som krävs
Blågul Guld 40-50 poäng
Blå Silver 35-39 poäng
Gul Brons 30-34 poäng

Alla ponnyer som erhåller 40 poäng eller mer, för föl 38 poäng eller mer, går sist på dagen vidare
till att tävla om hederspriser enligt nedan.
När alla hästar är bedömda så delas hederspriser ut t.ex. Dagens Bästa Shetland, Bästa Sto, Bästa
Hingst, Bästa Valack, Bästa Föl, Bästa Unghäst och Bästa Veteran samt Bästa Skäck.
Alla visare 26 år och yngre erhåller rosett från Svenska Hästavelsförbundet, Young Handler Award.
Glöm ej att tagga
#svehast#younghandleraward#svenskahästavelsförbundet#horsemadeinsweden#sverigesshetl
andssällskap på Instagram eller Facebook.
# Lunch
Lunch beräknas vid 12.00 både för bruks och utställning. Cafeterian kommer hålla öppet och
servera lättare lunch samt fika. De tar kontanter eller swish.
#Forcemajeure: Föreningen tar ej ansvar för t ex inställelse som kan uppstå på grund av
myndighets beslut eller liknande utom vår kontroll!
#Då detta blev ett större arrangemang än undertecknade trodde så hoppas vi att ni har
förståelse om det sker något missöde :-)
Varmt välkomna till Köping!
Johanna Granberg och Emelie Videll
Vårt varmaste TACK till våra sponsorer!!
Huvudsponsor:
Hushållningssällskapet Västmanland
Anna-karin´s Art and Craft
Lucky Sharms By ML
Runa Stuteri
Amanda Hoveklint
Agria ombud Helena Ström
Ekol AB
Hästsportbutiken
Ponnytravprylar
Malle Jota
Tip-Top
Stuteri Pettersbacka
Stuteri Granbacka
Åsa´s H.O.V
Stuteri Nybyn
Florsjö Stuteri
Stuteri MCW
Kölnäs Stuteri
Stuteri Kilskogen
Vidilab AB
Stuteri Lundstorp
Stuteri Skärgården
Fam Sjöberg
Tidningen Ridsport

Stuteri Källarbacken
Hamra Ponnystuteri
Roger & Monica Granberg
Godisgrodan
K9 www.k9shop.se
Hästspecialisten
Svenska Foder
RS Mustang
Lyckliga Bönan
PAVO
Sverigealmanackan.se
Stuteri Zetterblom & Kronblad
Stuteri Blåklockan
Stuteri Havet
Stuteri Acera
Stuteri Vildängen
Stall Söderbacken
Stuteri Kanrika
Hööks
Stuteri Videll
Ann-Sofie & Linn Berg
TP Victory

