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1-åriga hingstar och valacker
1-åriga ston
2-åriga hingstar och valacker
2-åriga ston
3-åriga och äldre valacker och
ej stamboksförda hingstar
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3-åriga ston
3-åriga stamboksförda hingstar
4-12 åriga stamboksförda hingstar
4-12-åriga ston som ej fölat/ska föla 2011
13-åriga och äldre ston som ej fölat/ska föla 2011
13-åriga och äldre stamboksförda hingstar

DOMARE Elisabeth Ljungstorp bedömer alla raser. Max 55 ponnyer mottages.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Anmälningstiden utgår måndagen den 14 februari 2011. För sent inkomna anmälningsblanketter eller avgifter räknas som
efteranmälan. Poststämpel räknas. Efteranmälan mottages mot dubbel avgift.
Anmälan skickas till: Ann-Marie Sehlin, Mas Augusts Väg 3, 702 21 Örebro. E-post: annmarie@sehlin.com.
Skicka med kopia på passets/registreringsbevisets sidor innehållande stam, färg, tecken och registreringsnummer.
Vid anmälan via e-post begär svarskvitto på att mottagaren erhållit anmälan.
Anmälningsavgiften är 200:- per ponny och klass.
Avgiften betalas i samband med anmälan på Örebro Ponnyavelsförenings (ÖPAF) postgiro 82 86 58 – 5, senast
måndagen den 14 februari 2011 Ange ponnyns namn och klass på talongen, gäller även betalning via Internet.
Inga dräktiga ston som ska föla 2011 får deltaga i utställningen.
Utställningen är öppen för stamboksförda eller SPAR registrerade ponnyer, av alla hos Spaf godkända raser.
Ponnyer som är uppfödda, varit ägda, visade eller tränade av dagens domare äger ej rätt att deltaga i bedömningen.
Allt deltagande sker på egen risk. All visning sker vid hand. Alla barn under 16år ska bära hjälm vid visning.
Hingstar ska visas i träns av person över 16år och alltid ledas i träns. 1-åringar rekommenderas att visas i träns, men har inget
tränstvång.
Hästägarförsäkran finns på tävlingsplatsen och ska vara underskriven i sekretariatet innan urlastning sker.
Halva anmälningsavgiften återbetalas om utställningen måste inställas pga. ”force majore” eller om anmäld ponny är skadad/
sjuk och veterinärintyg kan uppvisas.
ÖPAF förbehåller sig rätten att inställa klass, dela klass, slå ihop klasser eller i övrigt ändra i bestämmelserna om så erfordras.
BIR utses inom varje ras bland klassvinnare med lägst 40 poäng. I raserna shetland och new forest utses endast en BIR
oavsett olika sektioner. Bland klassvinnarna i klass 3,4,5,6,7,8 och 9 utses Unghingst och Ungstochampion. Championvalack,
Championsto och Championhingst utses. De ponnyer som blivit BIR och Champion inom de olika raserna tävlar sedan om BIS
& Res BIS titlarna. Separata klasser för minishetland kommer att hållas. Klasser kan även delas efter färg vid stort antal
ponnyer i samma klass.
Överklagan. Ett beslut kan överklagas av den som beslutet angår. Beslutet överklagas skriftligen till SH:s besvärsnämnd. I
skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som begäres och de omständigheter som
åberopas till stöd för begäran om ändring. Skrivelsen skall ingivas till SH:s kansli inom tre veckor efter utställningen.
ÖVRIGT
Anmälningsblanketter och propositioner rekvireras från Ann-Marie Sehlin tel. 070-32 34 379, e-post annmarie@sehlin.com
eller på www.opaf.se.
Om din ponny är TILL SALU kan du kostnadsfritt få detta infört i katalogen (se anmälningsblanketten)
Boxar finnes ej.
Utställningskataloger skickas till ägaren om inget annat anges.
Hederspriser mottages tacksamt. Möjlighet finns även att sponsra BIS, Res BIS, BIR, Championaten, samt någon av
utställningsklasserna. Som sponsor får du en presentation av speakern på utställningsdagen. De som skänker
hederspriser uppmärksammas även av speakern under utställningsdagen.
Förfrågningar kan göras till Irene Lado, tel. 0587-911 44 eller Ann-Marie Sehlin, tel. 070-32 34 379.
Varmt välkomna på vinterutställning! Hälsar Örebro Ponnyavelsförening.

