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Propositioner för regional treårstest för ponnyer 2008
Allmänna bestämmelser:
Se Råd och Anvisningar 2008
Råd och Anvisningar 2008,anmälningsblanketter samt information om 3-årsriks återfinns på SPAF´s hemsida,
www.spaf.info eller via respektive rasförening.
Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av innehållet i Råd och Anvisningar 2008 där utförlig
beskrivning av arrangemanget finns.
Bedömningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för 3-åriga ponnyer med raskod, tillhörande SPAF (30,33-44, 46,
87, 93), max mankhöjd 148 cm. Hästar (dvs. över 148 cm) med någon av ovanstående raskoder ska beredas plats för
bedömning men får ej placeras. Dock äger Welsh Cob över 148 cm rätt att placeras men då i en klass för sig. Resultatet
är avelsvärderingsgrundande. Hästar med okänd härstamning får ej deltaga. Ponny med annan raskod får deltaga i mån
av plats utom tävlan och dess resultat är ej avelsvärderingsgrundande. De riksomfattande register- och stambokförande
föreningarna som är medlemmar i SPAF har beslutat att organisera dessa bedömningar för ponnyer som är registrerade i
särskild stambok inom dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande
föreningarna har uppdragit till SPAF och dess Ungponnygrupp att arrangera och samordna dessa bedömningar.
Särskilda bestämmelser Örebro, Kvinnersta den 6 september 2008:
1.

Bedömningen äger rum i Kvinnerstaskolans ridhus lördagen den 6 september 2008. Bedömningsledare är Åsa
Heldemar.
2. Domarlista:
Rörelser i frihet, exteriör: Helena Kättström. Löshoppning: Marie Philipsson Wallén
Överdomare: Helene Olsson.
3. Upplysningar, propositioner och anmälningsblanketter kan beställas från Ann-Marie Sehlin, Mas Augusts Väg 3,
702 21 Örebro, 070-323 43 79, e-mail annmarie@sehlin.com
Anmälnings- och startavgift utgår med 400 kronor ingen extra startavgift tillkommer.
4. Anmälningsavgiften insätts på postgiro 82 86 58 – 5 och skall vara arrangören tillhanda senast den 8 augusti.
Postens bokföringsdag, som är tredje bankdagen efter inbetalning, räknas som anmälningsdag. Efteranmälningar
tas emot i mån av plats (mot förhöjd avgift 550 kronor). För sent anmälda hästar sätts på reservlista samt betraktas
som efteranmälningar.
5. Komplett ifylld anmälningsblankett skall åtfölja anmälningsavgiften, dvs. vara arrangören tillhanda senast den 8
augusti och skickas till Ann-Marie Sehlin, Mas Augusts Väg 3, 702 21 Örebro, e-mail annmarie@sehlin.com. För
sent inkomna eller ej kompletta uppgifter betraktas som för sent anmälda hästar, se ovan. På anmälningsblanketten
ska alla relevanta fält fyllas i. Kopia på registreringsbevis ska bifogas anmälan. Ändringar efter
anmälningstidens utgång medges endast i undantagsfall.
6. Uppstallning finnes endast i begränsat antal. Vid förfrågan kontakta Ewa Lindéus, tel.019-32 32 04
7. Vid inställd bedömning pga force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
8. Vi återbud pga skada eller sjukdom återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 7 dagar före
bedömningen. Veterinärintyg krävs.
9. Banor: Rörelser i frihet, exteriör och löshoppning: Inomhus
10. SPAF rekommenderar att samtliga startande ponnyer är vaccinerade.
11. I förekommande fall äger arrangören rätt att fastställa prioriteringsordning. Så även vid stort antal anmälda
ponnyer, max 40 ponnyer mottages.
12. Rätt till ändringar förbehålls. Vid för få anmälda ponnyer förbehåller sig arrangören rätt att ställa in bedömningen.
13. Hingstar skall visas av visare 16 år eller äldre.
14. Hästen ska vara försedd med nummerlappar vid visningen.
15. Det ankommer på ägarna till respektive häst att se till att visaren får information som skickas ut.
Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade 2008 av SPAF’s Ungponnygrupp.

