
Grundproppen för 2021 – Ändringar 
Övriga klasser, 18 – Drive in 
Ponnyn får bedömning och poäng samt rosett enligt valör. Inga championat delas ut men utställningsansvarig 
kan besluta om att Best in Show och Reserv Best in Show ska utses om minst 30 ponnyer visas på utställningen. 

Notera att eftersom varken utställningsansvarig eller domare har någon information om de deltagande 
ponnyerna i förväg är det extra viktigt att utställarna i god tid innan kontrollerar om ev. jäv kan förekomma - se 
punkten om Jäv längre ner i dokumentet. 

Domare 
Domare i utställningsklasserna redovisas i respektive utställningsproposition och ska vara auktoriserad att döma 
shetlandsponnyer. 

Skulle en domare behöva bytas ut mot en domare som inte är auktoriserad har utställare rätt att få pengarna 
tillbaka om man väljer att stryka sin ponny p.g.a. domarbytet. Utställningsansvarig ska ha möjlighet att byta ut 
strukna ponnyer om kölista finns alt. ställa in utställningen om det resulterar i för få anmälda. 

Katalog 
Utställningskatalog skickas vanligtvis ut i tryckt form och i god tid till anmälda deltagare innan 
utställningsdagen, med undantag för de deltagare som kryssat i på anmälningsblanketten att man inte önskar 
tryckt katalog hemskickad. Arrangören kan dock välja att skicka ut katalogen per post eller dela ut den på 
utställningsplatsen om man har mailat ut den till deltagarna i god tid och lagt upp den på hemsidan. 

Mätning 
Samtliga 3-åriga ponnyer (förutom RS-hingstar) ska även få skenbensomfånget mätt, vilket tillsammans med 
mankhöjden förs in i protokollet. 

Championat 
Klassvinnare som uppnår kvalificeringspoäng, varav ingen delpoäng är under 7, går vidare till respektive 
championat: 

Särskilda regler 
• Hingst ska fr.o.m. det år den blir 2 år vara tränsad hela tiden när den vistas på utställningsplatsen. 
• Hingst ska visas av person över 16 år. 
• Domare har rätt att byta ut olämplig uppvisare. 
• Barn 16 år och yngre ska bära hjälm vid visning av ponny. 

 

 


