PROPOSITION
AVELSVÄRDERING SAMT
BRUKSPROV
för
Connemarahingstar
Grevagården Hästsportcenter, Skövde
lördag 12 mars – söndag 13 mars 2022
1. ALLMÄNT
Avelsvärdering arrangeras för hingstar som avelsvärderas enligt SCS hingstreglemente.
Viktigt att ni tar del av reglementet, se Hingstreglemente, www.connemaraponny.org
Individprövningen består av härstamningskontroll, hälsobedömning, mått, skritt och trav på hårt
underlag, exteriörbedömning samt löshoppning.
Frivilligt Bruksprov
I provet ingår följande moment: hälsobedömning, ID kontroll, gångarter under egen ryttare,
ridbarhetsprov med testryttare och uppsutten hoppning med ridbarhetsprov.
Hingst som ej tidigare uppnått avelsvärdesklass G skall genomgå fullständig individprövning och
prövas för G i samband med det frivilliga bruksprovet.
Anvisningar för samtliga moment finns på Svenska Connemarasällskapets hemsida
www.connemaraponny.org
Hjälm skall bäras under samtliga moment, gäller även medhjälpare!
Två (2) egna medhjälpare vid löshoppningen rekommenderas.
2. AVELSVÄRDERING samt BRUKSPROV
Avelsvärderingsnämnd:
Ordförande: Håkan Erlandsson
Ledamöter: Helena Kättström och Tuula Pyöriä
Suppleanter: Christina Ivarsson och Liselott Erixon
Veterinär: Lars Gerth
Mätman & ID-kontrollant: Margareta Wetterberg
Löshoppning samt uppsutten hoppning: Harald Jönsson
Testryttare hoppning: Barbro Wiengren
Gångarter: Ruth Börjesson
Testryttare gångarter: Alexandra Börjesson
3. ANMÄLAN OCH AVGIFT
Anmälningsavgiften är:
Klass 1:
3-åriga och äldre hingst som inte anmälts till frivilligt bruksprov
hälsobedömning + exteriörbedömning + galopp + löshoppning:
Klass 2:
G-hingstar som anmälts till frivilligt bruksprov
hälsobedömning + gångartsprov + ridbarhetsprov + uppsutten hoppning
Klass3:
Hingstar som anmälts till individprövning och frivilligt bruksprov
hälsobedömning + exteriörbedömning+ löshoppning + gångartsprov + ridbarhetsprov
+ uppsutten hoppning = aldrig tidigare visad

1700 kr

2200 kr

3000 kr

Anmälningstiden utgår 1 februari 2022.
Ordinarie anmälan endast via blå basen. http://www.blåbasen.se/sh/anmalan/Anmalan
Anmälningsavgiften insättes på Svenska Connemara Sällskapets Plusgirokonto: 23 38 23-4 senast
sista anmälningsdag. Hingsten är inte anmäld förrän både anmälan och avgift inkommit.
Efteranmälning mottages tom. den 10 februari i mån av plats till förhöjd avgift (+1000 kronor).
Efteranmälningar skickas till:
Svenska Connemarasällskapet, Madeleine Beckman, Box 265, 311 23 Falkenberg
Hingsten skall vara registrerad i Sverige vid anmälan. Anmälaren ska vara registrerad ägare eller
ombud för den registrerade ägaren. Hingstar födda fr o m 2018 ska ha registrerad HWSD status.
Övriga hingstar kan provtas vid avelsvärderingen.
4. MERITER - bilagor
Verifierade uppgifter om utställnings-, officiella tävlingsresultat eller andra bruksmeriter som ägaren
önskar åberopa ska skickas till Svenska Connemara Sällskapet, Madeleine Beckman, Box 265, 311 23
Falkenberg, senast vid anmälningstidens utgång. Skickas de vid senare tillfälle ansvaras ej för att de
kommer hingsten tillgodo.
Dokumentationen ska på ett korrekt sätt vara översatt till svenska eller engelska.
5. VILLKOR för anmäld hingst
- Hingstägaren medger att hans personuppgifter får publiceras på Svenska Connemarasällskapets
(SCS) och Svenska Hästavelsförbundets (SH) hemsidor och därmed medger undantag från
Personuppgiftslagen (1998:204)
- Hingstägaren är medveten om att hen inte kan ställa ekonomiska anspråk på SCS, SH eller någon
av dess medlemsföreningar med anledning av resultat i avelsvärderingen eller eventuella
felaktigheter i densamma.
- Hingstägaren är medveten om att varken avelsvärderingsnämnden eller i förekommande fall
aktuella remissinstanser och inte heller SCS eller SH ansvarar för uppgifter om skyddande affärsoch drifts-förhållanden som veterinär kan komma att lämna till obehörig person.
- Hingstägaren förbinder sig dessutom att om äganderätten till hingsten efter dagen för denna
anmälan till avelsvärdering övergår till annan person omedelbart till SCS lämna uppgifter härom
samt upplysa den nye ägaren att han genast skall lämna medgivande av det slag som anges i
första och andra stycket vid äventyr att avelsvärderings-nämnden kan komma att avvisa
framställningen om besiktning.
- Hingstägaren är medveten om att han ställer hingsten till förfogande att genomföra moment
enligt reglementet. Det ankommer på hingstägaren själv att bryta provet om han så bedömer
och därmed är provet/bedömningen ej fullföljt.
6. HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN
Genom anmälan försäkrar ägaren/ombud försäkrar vid anmälan att ponnyn endast kommer att
starta under förutsättning:
- Att ponnyn ej under de senaste veckorna före bedömningens början, visat några tecken på smitt
sjukdom
- Att ponnyn under tre senaste veckorna före bedömningens början icke varit uppställd i stall där
smittsam sjukdom mig veterligen förekommit
- Att ponnyn ej heller under samma tid på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt känt kan
misstänkas ha haft smittsam sjukdom
- Att ponnyn är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt mig veterligen fullt frisk.
7. UPPSTALLNING och BOENDE.
Bokning av boxplats och boende på Ryttarhotell: grevagarden@telia.com
Gevagårdens Hästsportcenter hemsida: http://www.grevagarden.se/GPS koordinater Lat: N 58º 18'
40.21"
Long: E 013º 49' 14.30"Grevagården 1, Sjogerstad, 541 93 Skövde

8. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
1. Vid inställd förrättning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
2. Vid återbud pga. skada eller sjukdom på hingsten, återbetalas halva avgiften om återbudet anmäls
till SCS före förrättningen. Veterinärintyg erfordras.
3. Vid övriga fall än som ovan nämnts under punkt 1 och 2 återbetalas ej anmälningsavgiften.
4. Hingst för vilken full anmälningsavgift ej är erlagd tillåts ej tillträde för visning.
5. Rätt till ändringar förbehålls arrangören
6. Katalog över anmälda hingstar kommer endast att läggas ut på SCS hemsida.
7. Det åligger ägaren till anmäld hingst att i god tid meddela SCS om jäv föreligger beträffande
domare och/eller testryttare.
8. Observera att tidsprogrammet inte sätts förrän anmälningstiden utgått, så planera in hela helgen
– ev. kommer vi att börja fredag kväll!
Information om avelsvärderingen 2022 med anledning av Corona (covid-19).
Om nya restriktioner sätts upp av Folkhälsomyndigheten kommer arrangemanget anpassas efter
detta. Känner du dig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk,
illamående och/eller huvudvärk ska du stanna hemma, detta gäller även om du bara känner dig lite
sjuk. Premieringen kan komma att ställas in med mycket kort varsel.
9. KATALOG
Annonsering i katalog
Pris för helsida är 300 kronor. Färdigt material i A4 format, word eller som bild skickas till
jettehansen@telia.com senast 13 februari 2022.
Betalning för annons sätts in på SCS plusgiro 23 38 23-4 senast 11 februari 2022.

Förfrågningar främst via mail till: jannicakrafft@gmail.com alternativt telefon 070-768 04 47

ANMÄLNINGSBLANKETT (endast för efteranmälningar)
AVELSVÄRDERING/BRUKSPROV 2022
Plats: Grevagården, Skövde

Datum: 12-13 mars 2022

Klass 1, 3-åriga och äldre hingst som inte anmälts till frivilligt bruksprov
Klass 2, Hingstar som anmälts till frivilligt bruksprov
Klass3, Hingstar som anmälts till individprövning och frivilligt bruksprov
ANMÄLD HINGST
Namn
Reg.nr
Chipnummer
Färg, tecken
Mankhöjd
HÄRSTAMNING (kopia på härstamningsuppgifter från passhandling ska bifogas för giltig anmälan)
Far
Stbf.nr.
Mor
Stbf.nr.
Mf.
Stbf.nr.
Mm.
Stbf.nr.
Mmf.
Stbf.nr.
Mmmf.
Stbf.nr.
ÄGARE
Namn
Adress
E-post

Postnr

UPPFÖDARE
RYTTARE

Telefon
Postadress

Postadress

Hingsten är vid avelsvärdering:
tidigare ej visad
tidigare visad år

med kvalitetsklass

Är hingsten behäftad med dolt fel och/eller opererats för åkomma eller defekt som ej är resultat av
olycka eller yttre påverkan?
Nej
Ja (ange vad)
Önskas ”Till Salu”-markering i avelsvärderingskatalogen?

Ort och datum

Hingstägare

Ja

Nej

BILAGOR – MERITFÖRTECKNING
MERITFÖRTECKNING FÖR
HINGSTEN:
Avelsvärderingsnämnden gör både en individbedömning och en härstamningsvärdering på hingsten
och tar då hänsyn till såväl egna som släktingars meriter. Endast officiella meriter räknas.
Egna meriter (tävlings- och utställningsmeriter, samt år och var uppgifterna finns publicerade):

Faderns meriter:

Moderns meriter (inklusive moderns övr. avkommors meriter):

Övrigt:

Att i denna anmälan lämnade uppgifter är riktiga och att jag tagit del av ovanstående villkor intygas

Ort och datum

Hingstägare

