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PROPOSITIONER 

Svenska Connemarasällskapets 
Riksutställning med Ridklasser 

29 – 31 juli 2022 hos 
Skaraortens Ryttarförening, Axvall, Skara 

 
 Anmälningstiden utgår den 4 juli 2022. Anmälan sker på 

http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan  

 Domare utställning: Nicola Musgrave, Irland & Annika Strindgård, Sverige. 

 Domare Ridklasser: Nicola Musgrave  

 Anmälningsavgift i utställningsklasser 280 kr och i ridklasser 130 kr per 
klass. Anmälan är ej giltig förrän avgift erlagts. 

 Anmälningsavgift sätts in på pg 233823-4 Svenska Connemarasällskapet 
senast den 4 juli. Glöm inte att uppge hästens namn och klass. Ingen 
avgift i klasserna 8 (föl) och 15 (avkommeklass). Efteranmälan mottas i 
mån av plats till en kostnad av 380 kr (utställning) och 230 kr (ridklass). 

 Återbetalning av anmälningsavgift: Veterinärintyg eller läkarintyg skall vara 
oss tillhanda senast vid utställningens början. Halva avgiften återbetalas. 

 Vid inställt arrangemang pga. force majeure återbetalas halva 
anmälningsavgiften. 

 Alla utställningsklasser, ridklasser och working hunter pony (WHP) går på 
sand eller grusbana.  

 Arrangemanget är öppet för svenskregistrerade connemaraponnyer 
(införda i Blå Basen med raskod 33). I utställningsklasserna ska hästen ha 
föräldrar som är stambokförda i Class 1 eller 2 (RC, RCB eller utländsk 
motsvarighet). Är du osäker hör gärna av dig och fråga. Medföljande föl 
ska vara berättigade att införas i SCS stambok (raskod 33 i Blå Basen) och 
efter Class 1 eller Class 2 hingst. 

 OBS!  Alla deltagare i utställning samt ridklasser och WHP skall vara 
grundvaccinerade mot hästinfluensa enligt TR, dock inte senare än sju dagar 
före bedömning. Årsföl undantagna. Pass med ifyllda vaccinationssidor skall 
visas före urlastning.  

 Endast klass 12 och 16-18 samt ridklasser och WHP är öppna för 
connemaror med avvikande mankhöjd från rasstandard, dvs under 128 
eller över 148 cm.  
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 Ägare, ryttare eller fodervärd till deltagande häst ska vara medlem i 
Svenska Connemarasällskapet. 

 Det åligger ägaren till respektive häst att kontrollera om jäv föreligger. 

 Hästen äger endast rätt att delta i en utställningsklass. 

 Vid få deltagare äger arrangör rätt att på lämpligt sätt slå samman klasser. 
Vid stort antal deltagare i ridklasserna äger arrangören rätt att på lämpligt 
sätt dela klasserna. 

 Connemaran bör av tradition visas med oflätad man som dock får trimmas 
för att se välvårdad ut. Vid påtagligt bristande behåring eller 
flätning/stubbning som kan vara tecken på man- och svanseksem äger 
domaren rätt att besluta om att hästen ej tilldelas plakett och blir 
oplacerad. 

 Alla hästar ska visas i träns, undantagna är föl och ettåriga ston. Hjälm ska 
bäras vid all visning. Hingstar ska visas av person över 16 år. 

 Arrangören äger rätt att avvisa utställare/ryttare/visare/publik från 
utställningen vid uppenbart osportsligt och/eller dåligt eller störande 
uppförande. 

 OBS Allt deltagande samt uppstallning sker på egen risk. 

 Klass 8 (föl), 13 och 14 bedöms som showklass, dvs utan poäng dock 
erhålls skriftlig kritik. Rangering sker och domaren avgör plakettvalör. 

 Från klass 17 och 18 utses valackchampion samt reserv. Rätt att delta i 
valackchampionatet har alla guldbelönade ponnyer samt klassegrare med 
lägst silver. 

 Till unghästchampionatet är alla guldbelönade hästar samt klassegrare 
med lägst silver från klasserna 1-7 berättigade att delta. 

 Till BIS är alla guldbelönade hästar samt klassegrare med minst silver från 
klasserna 9-11 och 13-14 berättigade att delta. Unghästchampion och 
reserv unghästchampion samt valackchampion och reserv äger rätt att 
delta i BIS. 

 

 

 Ett generationspris kommer att delas ut till en ponny som rids av 
mamma/pappa och barn och delas ut där resultat från de olika grenarna 
och utställningen läggs ihop. För att få tävla om generationspriset krävs att 
ponnyn under helgen har deltagit i samtliga klasser dvs: en valfri ridklass, 
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en valfri WHP, en valfri utställningsklass, en valfri klass i dressyr och en 
valfri klass i hoppning. Du anmäler ditt deltagande i tävlingen om 
generationspriset i sekretariatet. 

 Veteranpris till högst bedömda ponny 18 år eller äldre kommer att delas 
ut. Vid lika poäng avgör domarna. 

 Color cup: Pris utdelas till utställningens högst bedömda svart, brun eller 
fux. Vid lika poäng avgör domaren. 

 Seniorpris till äldsta ridande deltagare kommer att delas ut. Vid lika ålder 
avgör resultaten. 

 Ett meetingpris kommer att delas ut där resultat från de olika grenarna 
och utställningen läggs ihop. För att få tävla om meetingpriset krävs att 
ponnyn under helgen har deltagit i samtliga klasser dvs: en valfri ridklass, 
en valfri WHP, en valfri utställningsklass, en valfri klass i dressyr och en 
valfri klass i hoppning. Du anmäler ditt deltagande i tävlingen om 
meetingpriset i sekretariatet. 

  Vinnarna från samtliga ridklasser och WHP möts i final om Ridden Champion. 

 

Utställningsklasser 

1. 1-åriga hingstar och valacker 
2. 2-åriga hingstar och valacker 
3. 3-åriga hingstar och valacker 
4. 3-åriga Class 1 hingstar 
5. 1-åriga ston 
6. 2-åriga ston 
7. 3-åriga ston 
8. Föl 
9. Class 1 ston 4-7 år  
10. Class 1 ston 8-12 år  
11. Class 1 ston 13 år och äldre 
12. Ston 4 år och äldre som ej är stambokförda i Class 1 
13. Class 1 hingstar 4-7 år  
14. Class 1 hingstar 8 år och äldre 
15. Avkommeklass: Class 1 sto eller hingst med minst 3 avkommor 1 år eller 

äldre. Avkommorna ska vara bedömda på utställningen och visas. Stoet 
eller hingsten behöver ej visas. 

16. Hingstar 4 år och äldre ej stambokförda i Class 1 
17. Valacker 4-8 år 
18. Valacker 9 år och äldre 
 
Anm. Class 1 motsvarar gamla RC, Class 2 = RCB. 
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Ridklasser 

19. First Ridden 
20. Young Ridden Novice 
21. Young Ridden 
22. Young Ridden, av veteranryttare 40 år och äldre 
23. Open Ridden Novice 
24. Open Ridden  
25. Working Hunter Pony Novice 
26. Working Hunter Pony, veteranryttare 40 år och äldre 
27. Working Hunter Pony Open 
 
Regler för ridklasser finns på: http://www.connemaraponny.org/engelska-
ridklasser  
 
Säkerhetsväst ska bäras av ryttare under 18 år i klasser där hoppning ingår. 
 
Max två ridklasser per ponny och dag. Utställningen ej inräknad. 
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Uppstallning 

 
Uppstallning finns på plats, alternativt med 10 minuters skrittväg från anläggningen. 
Bokning av uppstallning sker via mejl till ridskola@skaraortensrf.se, ange ert och 
hästens namn, kön och mellan vilka datum ni önskar uppstallning. Upplysningar och 
frågor om uppstallning Marina Bengtsson 073-0867068  
 
 
 
 
 
Rätt till ändringar förbehålles. I övrigt hänvisas till meddelande som endast 
kommer att publiceras på SCS-hemsida ca en vecka före arrangemanget.  
 
Förfrågningar ridklasser & utställningsklasser främst via mail till: Hanna 
Johansson, SCS, hanna.johanssonx@outlook.com 
 
OBS Tävlingsklasserna i dressyr och hoppning anordnas av Skaraortens 
Ryttarförening, propositioner och anmälan i Tävlingsdatabasen (TDB). 
 
 
På lördag kväll kommer det anordnas middag, anmälan och info om denna 
kommer senare på connemarasällskapets hemsida. www.connemaraponny.org 
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Preliminärt tidsprogram 
 
Fredag   Dressyr med Connemara SM 
 
Lördag fm   Ridklasser 
 
Därefter  Working Hunter Pony 
 
  Ridden champion 
 
Lördag em   Klass 16 Hingstar 4 år och äldre 
  Klass 17 Valacker 4-8 år 
  Klass 18 Valacker 9 år och äldre 
 
Därefter  Valackchampionat 
 
Därefter  Klass 1 1-åriga hingstar & valacker 
  Klass 2 2-åriga hingstar och valacker 
  Klass 3 3-åriga hingstar och valacker 
  Klass 4 3-åriga Class 1 hingstar  
  Klass 5 1-åriga ston 
”  Klass 6 2-åriga ston  
  Klass 7 3-åriga ston 
 
Därefter  Unghästchampionat 
 
   
Söndag fm  Hoppning med Connemara SM 
 
LUNCH PAUS 
  Klass 8 Föl 
  Klass 9 Class 1 ston 4-7 år  
  Klass 10 Class 1 ston 8-12 år  

 Klass 11 Class 1 ston 13 år och äldre  
 Klass 12 Ston 4 år och äldre som ej är Class 1  

”  Klass 13 Class 1 hingstar 4-7 år  
Klass 14 Class 1 hingstar 8 år och äldre  
Klass 15 Avkommeklass för Class 1 sto eller hingst med 
minst 3 avkommor 1 år eller äldre. Avkommorna ska vara 
bedömda på utställningen och visas. Stoet eller hingsten 
behöver ej visas. 
 

Därefter  Utdelning av meetingpris och color cup  
 
  BEST IN SHOW 
 
  

VÄLKOMNA! 


