Vinterutställning
ÖPAF 1975-2011
36 år

Hos Kumla Ridklubb
Lördagen den 5 mars 2011
Pris: 20 kr

SALUPONNYER 2011

New Forest
2. NYGRANNAGÅRDENS FRANGELICO

34-09-2144

Welsh Cob
15. RIVIERAS GOLDEN ROSE

37-10-2019

Vägbeskrivning
Från E20 norr:

Passera Örebro. Tag av från motorvägen första avfarten mot Kumla. Kör
rakt fram ca 4 km, rakt igenom första rondellen. I nästa rondell åk höger
mot Täby.
Kör rakt fram i lilla rondellen, efter ytterligare ca 1 km, sväng vänster vid
skylt Hagaby. Kumla Ridklubb ligger rakt fram, ridbanan ligger sedan till
vänster om ridhus och stallar.

Från E20 söder:

Tag av från motorvägen avfart Kumla/Hallsberg väg 51. Kör rakt fram till
rondellen, sväng vänster mot Kumla. Följ vägen fram till rondellen direkt
efter Lidl. Sväng vänster mot Täby.
Kör rakt fram i lilla rondellen, efter ytterligare ca 1 km, sväng vänster vid
skylt Hagaby. Kumla Ridklubb ligger rakt fram, ridbanan ligger sedan till
vänster om ridhus och stallar.

Från väg 51/52:

Följ vägen mot Kumla/Hallsberg. Första avfart mot Kumla, höger, vid
Örsta. Följ vägen till rondellen, sväng höger. Följ vägen rakt genom
rondell” med mindre angränsande väg. Kör rakt fram genom nästa
rondell. Genom samhället någon km. Sedan rakt fram i rondellen mot
Täby. Kör rakt fram i lilla rondellen, efter ytterligare ca 1 km, sväng
vänster vid skylt Hagaby. Kumla Ridklubb ligger rakt fram, ridbanan
ligger sedan till vänster om ridhus och stallar.

Örebro Ponnyavelsförening hälsar
välkommen till
Vinterutställning för ponnyer hos Kumla Ridklubb
i Kumla lördagen den 5 mars med första start kl.08.45
Anmälan

Vid ankomst, innan urlastning, ska anmälan göras till sekretariatet där
hästägarförsäkran påskrives. Medtag egna nummerlappar. Glöm ej att
hämta ut bedömningsprotokollet efter klassens slut! OBS! Deltagande
ponnyer ska anmälas till sekretariatet senast 30 minuter innan respektive
klass startar. Sekretariatet är beläget vid ringen och öppnar kl.08.15.
Bedömningen sker i en ring i stora ridhuset.

Mätning

Minishetland ska kontrollmätas innan bedömning.
Mätning sker kl.11.30, kl.12.00 & kl.13.30

Bedömning

Bedömningen sker i en ring, rasvis och i katalognummerordning. Dagen
startas med att domaren kl.08.45 dömer Korsningsponny, därefter New
Forest, Welsh sekt A & Welsh sekt B. Frukostpaus ca kl.10.35, därefter
Welsh sekt C, D & Shetland. Avbrott för lunch kommer att göras ca
kl.12.45-13.20. Därefter fortsätter klass 8 Shetland & Gotlandsruss.
Avbrott för fika ca kl.15.20. Därefter fortsätter klass 8 Gotlandsruss,
Exmoor, Svensk Ridponny & Connemara. Championat & BIS-ringarna
räknas starta ca. kl.16.40, därefter avslutas utställningen.
Alla hingstar visas/leds alltid i träns av person över 16 år.
Alla barn under 16 år ska bära hjälm vid visning.

Domare

I ringen bedömer Elisabeth Ljungstorp följande raser: Korsningsponny
(3), New Forest (5), Welsh Mountain (3), Welsh (4), Welsh av Cobtyp (1),
Welsh Cob (8), Shetland (18), Gotlandsruss (18), Exmoor (2), Svensk
Ridponny (1), Connemara (1).

Poäng:

Vid bedömningen i utställningsklasserna sättes poäng på:
A:
Typ
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 = maxpoäng 50.

Rosetter

Rosetter delas ut till alla deltagare enligt följande:
Rosett:
Värde:
Poäng som krävs:
Blå/Gul
Guld
40-50 poäng
Blå
Silver
35-39 poäng
Gul
Brons
30-34 poäng
Klassvinnare i klass med fler än en deltagare får rosett med tryck
”Klassvinnare”

OBS! ALLA STARTTIDER I KATALOGEN ÄR PRELIMINÄRA
KOM I GOD TID!

FUNKTIONÄRER
Domare:

Elisabeth Ljungstorp

Domaraspirant:

Irén Andersson

Domarsekreterare:

Karin Stenegård

Speaker:

Charlotte Åkerlind

Sekretariat & Prisbord: Ewa Björck
Monica Grosshed
Rosetter & Utmärkelser: Sofia Adolfsson
Irene Lado
Ann-Marie Sehlin
Telefon tillgänglig
under dagen:

070-323 43 79

Mat:

Hans Bergenarp
Maria Landin
Charlotte Mårtensson

Mätman:

Lena & Sofia Adolfsson, tel 070-979 68 40

Pressansvarig:

Marie Fredriksson

Katalog:

Ann-Marie Sehlin

Fotograf:

Camilla Olsson

Utställningsansvarig:

Irene Lado

Alla mockar efter sin ponny på anläggningen,
detta gäller även på parkeringen!

Enklare servering av varmkorv, soppa, dricka, kaffe & godis
kommer att finnas på utställningsplatsen.
OBS! Alla starttider i katalogen är preliminära, kom i god tid! OBS!

Örebro Ponnyavelsförening
riktar ett stort TACK
till de som skänkt hederspriser

Hederspriser
BIS

Sörbyskogens Kennel

Res BIS

Sörbyskogens Stuteri

3:e placerad ponny

Hp- Maria Landin

BIR Welsh Cob

www.hastfynd.se

Bästa Minishetland

Öpaf

Bästa äldre sto, klass 12

Skogsberg,
Else-Marie Jansson

Floristen Mia, din blomsterbutik i Örebro, www.floristenmia.se
Hästfynd, gratis hästannonser på internet, www.hastfynd.se
Priser även skänkta av Cecilia Spånbo- Stuteri Enebäck, Irene Lado
& Lena Adolfsson.

Dessutom tävlar ponnyerna om dessa priser
Glöm inte att kontrollera om din ponny har möjlighet att vinna någon av dessa priser
innan ni lämnar tävlingsplatsen!
OBS! Tänk på att BIR, BIS & Championat är en ny tävling, det behöver inte vara ponnyn med
dagens högsta poäng som vinner, utan det är den ponnyn domaren dömer är bäst i ringen.
BIR, Bäst I Rasen
BIR utses inom varje ras bland klassvinnare med minst 40 poäng (minst 38 poäng för
unghästar t o m tre år).
I raserna shetland och welsh utses endast en BIR oavsett olika sektioner.
BIR utses direkt efter sist startande ponny i varje ras.
De ponnyer som blivit BIR & Champion inom de olika raserna tävlar sedan om BIS och Res
BIS-titlarna.
Championvalack
Innan BIS ringen, (i samband med) uttages Bästa valack i varje ras till ring och en champion
utses. Ingen poänggräns.
Unghingst/ungstochampion
Innan BIS ringen, (i samband med) uttages Bästa unghingst/ungsto i varje ras till ring och en
champion utses.
För att tävla om unghästchampionatet (klass 3, 4, 5, 6, 8 & 7 (om klassvinnaren är tre år))
krävs att klassvinnaren har minst 38 poäng.
Championhingst & Championsto
Innan BIS ringen, (i samband med) uttages Bästa hingst resp. Bästa sto i varje ras med
minst 40 poäng.
Res BIS, Reserv Best In Show & BIS, Best In Show
Ponnyer som blivit BIR & Champion samlas sist på dagen i en ring och BIS blir dagens
bästa ponny, Res BIS blir dagens andraplacerade ponny. 3:e placerad ponny, erhåller
hederspris.
Priser för Bästa Äldre sto, Bästa Mini, utses när vinnaren är klar, t.ex. efter BIR i resp ras.

Ponnyer som strykes senast fredag den 4 mars
läggs in på hemsidan, så att du kan se innan om du behöver komma
mycket tidigare än utsatt tid för att visa din ponny.
Stryk din ponny i tid, om du vet att du inte ska komma, för att underlätta
för visare & personal.

