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INFÖR UTSTÄLLNING 

Kom-ihåg-lista för propositionerna 

• Rubrik innehållande regionalförening, plats och datum (t.ex. Shetland Syds utställning 
i Växjö lördagen den 5 augusti). Inte gårdsnamn utan önskvärt med ortsnamn. 

• Vem/vilka som är domare 
• Utställnings- och platsansvarig (namn och telefonnummer) 
• Vem anmälan skickas till. Fr.o.m. 2018: internetanmälan på SSS hemsida. 
• Anmälningsavgift med postgiro/bankgiro 
• Vilka klasser som anordnas 
• Om det blir färgklasser eller inte 
• Vilket underlag: Ridhus, grus eller gräs 
• Information ang. boxar 
• Information ang. servering 
• Särskilda bestämmelser 

Propositionerna för vinterutställningarna ska skickas till SSS:s ansvarig senast en vecka innan 
manusstopp för tidningen Shetlandsponnyn nr 4. Se kontaktlista på SSS hemsida, 
www.shetlandsponny.se, och i tidningen Shetlandsponnyn. 

För övriga utställningar ska propparna skickas till SSS:s utställningsansvarig senast en vecka 
innan manusstopp för tidningen Shetlandsponnyn nr 1. 

SSS:s bestämmelser i grundpropositionen ska gälla vid alla utställningar. Skriftlig ansökan 
ska göras om eventuella avvikelser från den och ansökan ska godkännas vid ett styrelsemöte. 
Detta gäller alla former av avvikelser från grundpropositionen. 

Arrangör (SSS eller regionalförening) kan besluta om en högre anmälningsavgift för 
respektive utställning. SSS rekommenderar: 

• Klass 1 – 15: Medlem max 300 kr/ponny och klass 
• Klass 16 – 17: Kostnadsfri för medlemmar, icke medlemmar max 75 kr 
• Klass 18: Medlem max 200 kr 
• Klass 19 – 20: Medlem max 75 kr/ponny och klass 

Se respektive proposition för aktuell anmälningsavgift. 

Om högre anmälningsavgift ska tas ut ska detta tydligt anges i proppen. 

Observera att en anmälningsblankett per individ ska skickas in, det gäller även för föl som 
visas i klass 1 och 2. Man kan alltså inte anmäla föl på moderns anmälningsblankett. 

Respektive regionalförening avgör vem som ska göra katalogunderlaget till de olika 
utställningarna i regionalföreningens regi. 

Rätt att delta i utställning har de shetlandsponnyer som är införda i den svenska stamboken 
(raskod 38 med pass utfärdat av SSS), i moderstamboken eller i något övrigt land som är 
anslutet till moderstamboken. För shetlandsponny som inte är införd i den svenska stamboken 
måste kopia på passet bifogas för att anmälan ska vara komplett. 
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Notera att endast shetlandsponnyer införda i den svenska stamboken kan tillgodoräkna sig 
uppnådda resultat/meriter i det svenska meritsystemet. 

Föl födda under utställningsåret får delta även om de ännu inte är stambokförda, men ska då 
uppfylla kraven för stambokföring och vara minst en månad gamla på utställningsdagen. SSS 
rekommenderar att även föl som endast följer med sin mor på utställning bör vara minst en 
månad gamla på utställningsdagen. 

Efter utställningen ska kopior på utställningsprotokollen så snart som möjligt skickas till den 
som gjort katalogen för att resultatrapporteringen ska fungera. 

Resultaten ska skrivas in i webstamboken senast 1 månad efter att utställningen genomförts. 

Det är viktigt att domaren anges i webstamboken och att uppgifterna är korrekta. 

Vid drive-in-utställning ska även en kopia på stamtavlan i passet bifogas kopiorna på 
utställningsprotokollen. 

UTSTÄLLNINGSANSVARIGS (UA) UPPGIFTER 
Utser följande funktionärer: 

• Ringmaster 
• Ringsekreterare till varje domare 
• Sekretariatspersonal (speaker, prisutdelare, m.fl.) 
• Pressombud & fotograf 
• Mätperson & ID-kontrollant 
• Katalogansvarig 

UA ansvarar för att kontrollera anmälda ponnyer mot katalogunderlaget. 

Det kontrollerade katalogunderlaget skickas till anordnande förenings kassör för kontroll av: 

• att anmäld ponnys ägare är medlem i SSS, annars ska den högre 
anmälningsavgiften tas ut. 

• att anmälningsavgiften betalats in i tid, annars ska dubbel anmälningsavgift tas ut. 
Sista anmälningsdag är sista inbetalningsdag för anmälningsavgiften. 

• att anmäld ponnys ägare inte har någon skuld till SSS eller någon av dess 
regionalföreningar. 

Anmälan ska ha inkommit senast sista anmälningsdag. Efter detta datum är det inte möjligt att 
efteranmäla eller byta ut anmäld ponny. Det står arrangören fritt att vid behov ändra sista 
anmälningsdag. 

Vid återbud på grund av skada eller sjukdom återbetalas enbart halva anmälningsavgiften 
under förutsättning att veterinärintyg uppvisas för respektive ponny. Återbudet måste anmälas 
till arrangören före utställningen. 

UA distribuerar katalogen till samtliga utställningsdeltagare, funktionärer och domare (dock 
ingen katalog till domare om bedömningen är s.k. kataloglös), antingen via vanlig post eller e-
post, minst en vecka innan utställningen. 
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UA ansvarar för att funktionärerna delges sina arbetsuppgifter och att de får ett exemplar av 
sin checklista. 

UA ansvarar för att ringsekreteraren undertecknar blanketten ”Försäkran gällande 
ringsekreterarens ansvarsuppgifter”. 

UA ansvarar för den ekonomiska redovisningen och ser till att anordnande förenings kassör 
får en redovisning av utläggen snarast. 

UA ansvarar för att resultaten görs tillgängliga på SSS:s hemsida och svarar för att 
information om detta finns i respektive utställningskatalogs försättsblad. 

UA har rätt att ändra fördelningen av klasserna mellan domarna när det anses lämpligt, t.ex. 
för att vinna tid, vid jävsituationer eller då färgklasser slås ihop. 

Domare kan komma att bytas ut eller ersättas av skäl som ligger utanför utställningsansvarigs 
kontroll (t.ex. jäv eller sjukdom), alternativt tillkomma p.g.a. överanmälningar som lett till en 
utökad utställning. 

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

UA har rätt att avvisa utställare/visare/publik från utställningen vid uppenbart osportsligt, 
dåligt och/eller störande uppförande. 

UA ansvarar för att priser, rosetter, nummerlappar, m.m. finns på plats i god tid före 
utställningen. 

UA ansvarar för att sponsorer som skänker hederspriser nämns i katalogen och att 
priset/priserna delas ut på plats. 

UA ansvarar för att det tas foton, inte bara på BIS och reserv BIS utan även på 
championatsvinnare, klassvinnare, m.m. Även översiktsbilder från utställningen är önskvärda. 
Detta för att det ska finnas valmöjligheter för redaktören att få in fler bilder i tidningen 
Shetlandsponnyn. 

Om ponnyn inte finns med i webstamboken: Skicka info på mail till 
stambok@shetlandsponny.se. Uppgifterna bör vara de som visas i katalogen. 

Bra att skicka bild av anmälningsuppgifterna med härstamningar, ägare, m.m. 

PLATSANSVARIGS (PL) UPPGIFTER 
PL ansvarar för att mat serveras utan dröjsmål vid lunchpausen och utan kostnad för domare, 
aspiranter, sekreterare, ringmasters och övrig personal som UA bestämmer. 

• Godkänd mätkäpp ska finnas och tillhandahållas mätperson samt eventuellt domare. 
• Chipavläsare ska finnas för ID-kontroll av samtliga 3-åriga ston och 3-åriga valacker. 
• Om det blir regn ska utställningen, om så är möjligt, flyttas inomhus. 
• Högtalaranläggning ska finnas och provas innan samt fungera bra. 
• Ringarna ska vara i nära anslutning till varandra. 
• Tänk på säkerheten. Ha i möjligaste mån ponnyer och publik åtskilda. 
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• Underlaget ska vara klippt gräs eller mjukt grus. 
• Tydliga skyltar ska sättas upp vid vägarna till utställningsplatsen. 
• Parkering ska finnas i nära anslutning till utställningsplatsen. 
• Möjlighet till förtäring ska finnas på utställningsplatsen. 
• Toaletter ska finnas i anslutning till utställningsplatsen. 
• Tillgång till vatten för ponnyerna ska finnas på utställningsplatsen. 

DOMARENS ANSVARSUPPGIFTER 
Domaren ansvarar för bedömningen i ringen. Bedömning ska ske enligt en 50-poängskala 
med 1-10 poäng i fem delmoment. 

Domaren ansvarar för att bettkontroll sker på samtliga deltagande ponnyer med undantag för 
godkända hingstar. Visaren kan själv förevisa bettet för att minimera smittorisken. 

Ponnyns bett ska kontrolleras avseende över- och underbett och felaktiga lägespositioner 
enligt ISPC:s internationella veterinära standard: 

• De centrala framtänderna (incisiverna) får inte skjuta över med mer än 25% av 
tändernas yta (överbett). 

• Underbett accepteras inte. 
• Alla sex framtänderna i över- och underkäken måste vara på normal plats. 
• Varje onormal position av en tand/tänder, t.ex. roterad tand/tänder, måste bedömas 

som skäl till underkännande.  

Tänder/käke måste besiktigas medan huvudet är i en normal ställning, inte när det hålls högt. 

Domaren svarar för att resultatet av bettkontrollen och ögonfärg på ponnyn förs in på 
protokollet, liksom för att aktuell ruta för man- och svansskorv i protokollet kryssas i. 

Domaren ska kontrollera att alla mini (utom föl och RS-hingstar) och samtliga 3-åriga ston 
och 3-åriga valacker är kontrollmätta på utställningsplatsen och att måtten är inskrivna i 
protokollet. 

Domaren ska kontrollmäta ponnyn vid misstanke om för hög mankhöjd. Se vidare 
information under Mätpersonens ansvarsuppgifter. 

Ponnyer med veterinära fel eller för hög mankhöjd poängbedöms, men får inte slutpoäng, 
rangeras inte, utan går sist. De får inte heller valör eller rosett. I deras protokoll ska anges 
orsaken till att de inte har rangerats. 

Om flera ponnyer uppnått samma poäng vid rangeringen ska domaren sätta den ponny först 
som har högsta typpoäng. Därefter kan domaren rangera ponnyerna efter eget omdöme. Bästa 
typpoäng uppväger dock inte någon delpoäng under 7. 

Domaren ansvarar för att klassvinnare och även ponnyer placerade på andra plats som 
rekommenderats vidare inte får poängen avslöjade, men att kritiken i stora drag ges. 
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DOMARASPIRANTER 
Förekommer domaraspiranter ska dessa inte ha en framträdande roll, men ibland kan 
aspiranten utföra vissa av domarens uppgifter (t.ex. läsa upp kritik eller rangera ponnyerna i 
ringen) av utbildningsskäl. 

En domaraspirant som är i slutet av utbildningen kan av domaren eller sin mentor ha fått i 
uppdrag att göra egna separata bedömningar som domaren och aspiranten sedan kan jämföra 
eller diskutera. Aspiranten ansvarar i så fall själv för att tillfråga en egen ringsekreterare samt 
att ta med sig egna bedömningsprotokoll och annan nödvändig utrustning. 

Domaren ska till aspirantens mentor skicka omdöme om aspiranten på särskild blankett som 
aspiranten ska ha tagit med sig. Blankett och frankerat kuvert, adresserat till mentorn, 
medtages av domaraspiranten. 

JÄV 
16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) gäller som utgångspunkt vid SSS utställningar 
avseende jäv. Om en domare är jävig för en viss ponny har ponnyn inte rätt att delta. Vid 
utställning med endast en domare är domaren jävig om: 

• Domaren, dennes make/maka/sambo eller nära släkting (föräldrar, barn eller syskon) 
ägt, tränat eller under längre tid haft aktuell ponny uppstallad. 

• Domare under de senaste 5 åren varit ägare till aktuell ponnys far eller mor. 

• Domare är uppfödare till aktuell ponnys far eller mor. 

• Domare anser sig själv jävig av någon särskild omständighet.  

Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom/henne ska 
självmant ge det till känna.  

KLIPPNING, RAKNING, STYLING 
Inför eller på utställning gäller följande: 

• Öronhåren får klippas jämna (ingen klippning inuti örat), även på föl. 

• Klippning av långa hårstrån längs käklinjen är tillåten, även på föl. 

• Löshår får inte användas, stickprov och kontroll kan komma att ske utan 
föregående avisering. 

• Ingen konstgjord färgning eller makeup är tillåten. 

• Ingen ryckning av man eller svans är tillåten, det är dock tillåtet att klippa 
svansen så att den inte släpar i backen. 

• Ingen klippning av hovskägg är tillåten. 

• Klippning av känselhår är inte tillåten. 
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• Endast tränande/tävlande ponnyer får klippas för sitt välbefinnande. Observera 
att intyg eller kopia på intyg underskriven av annan än ägaren ska uppvisas i 
sekretariatet på utställningsdagen. Intygsblankett finns att skriva ut från SSS:s 
hemsida www.shetlandsponny.se. 

Vid överträdelse av dessa regler kommer ponnyn att bedömas, men inte rangeras och den får 
inte slutpoäng eller rosett. I bedömningsprotokollet ska orsaken till att ponnyn inte rangerats 
anges. 

Det står dock arrangören fritt att dela ut en deltagarrosett eller motsvarande trots ovanstående 
överträdelser. 

Piskförare är tillåten och pisklängden är valfri. 

RINGSEKRETERARENS (RS) ANSVARSUPPGIFTER 
• Ta reda på alla strykningar före klassens början. 
• Protokollför kritik, poäng och placering noggrant och så tydligt som möjligt enligt 

domarens anvisningar. 
• Ringsekreteraren får inte på något vis påverka bedömningen av ponnyerna. 
• Ringsekreteraren får inte tjänstgöra på utställning där egen ponny deltager. 

Ringsekreteraren ansvarar för att följande är ifyllt korrekt på protokollet: 

• Skriva in mätt mankhöjd på samtliga mini från 1 års ålder (inte RS-hingstar) och 
samtliga 3-åriga ponnyer. Mätsiffror hämtas från mätlappen som kommer från 
mätpersonen eller ringmastern. 

• Skriva in uppmätt skenbensomfång för 3-åriga ponnyer (inte RS-hingstar) oavsett 
storlek. 

• Kryssa i ögonfärg. 
• Kryssa i bettkontrollsresultat. 
• Kryssa i aktuell ruta för kontroll av man- och svansskorv. 
• Kontrollera att ID-kontroll/chipavläsning är utförd på samtliga 3-åriga ponnyer. 
• Kontrollera att varje protokoll är rätt summerat, att rätt valör har angivits och att 

ponnyns placering har angivits rätt (t.ex. 2/9). 
• Kontrollera att protokollet blir underskrivet av domaren. 
• Hålla reda på protollen för de ponnyer som tävlar vidare och lämna in dem i 

sekretariatet. 
• Notera på protokollet om ponnyn eller visaren får någon särskild utmärkelse t.ex. 

championat, uppvisarpris eller liknande. 

Som god sed bör ringsekreteraren inte föra vidare sådan information som denne får ta del av, 
varken under pågående bedömning/utställning eller efter densamma. 

Alla protokoll ska signeras! Glöm inte datum! 
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MÄTPERSONENS ANSVARSUPPGIFTER 
Mätpersonen ska vara utbildad av SSS eller annan officiell organisation. 

Mätkäpp tillhandahålls av sekretariatet. 

Mankhöjden mäts på mankens högsta punkt med ett lätt tryck. 

Deltagare i miniklass (förutom RS-hingstar och föl) och samtliga 3-åriga ponnyer (förutom 
RS-hingstar) ska mätas på utställningsplatsen innan ponnyn ställs ut i utställningsringen. 
Detta ska ske på utställningsplatsen och mätintyg godtas inte.  

För miniklasserna 3M-15M gäller mankhöjdsgränsen max 86 cm, för 3-åriga ponnyer av 
standardstorlek max 105 cm och för 4-åriga och äldre standard max 107 cm.  

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

Övriga ponnyer kan kontrollmätas på domarens begäran. 

Ponny anmäld till miniklass som vid mätning visar sig ha för hög mankhöjd, flyttas till 
standardklass och en ponny anmäld till standardklass som vid mätning visar sig hålla 
minimått, flyttas till miniklass.  

Ponny med för hög mankhöjd poängbedöms men rangeras inte och får inte slutpoäng eller 
rosett. I protokollet ska orsaken till att de inte rangerats anges.  

Resultatet från mätningen ska anges på utställningsprotokollet. Ifylld mätlapp (från 
sekretariatet) ska lämnas till ringmaster eller ringsekreterare.  

ID-KONTROLLANTENS ANSVARSUPPGIFTER 
ID-kontrollanten kan vara samma person som mätpersonen, om den är godkänd som ID-
kontrollant av SH. 

Samtliga 3-åriga ponnyer ska i samband med mätning ID-kontrolleras med chipläsare av en 
godkänd ID-kontrollant. 

ID-kontrollen förs in i passet (datum, plats, anledning för ID-kontroll och signering/stämpel) 
på för det avsedd plats. 

Att ID-kontroll är gjord utan anmärkning markeras på bedömningsprotokollet.  

Kan inte chippet hittas ska hästens signalement kontrolleras mot passet. 

Uppstår oklarheter ska ponnyn ändå mätas och bedömas men resultatet från bedömningen får 
inte officiell status förrän eventuella oklarheter är utredda. En notering om det görs då i 
protokollet. 

Eventuella avvikelser gällande identiteten ska dateras, noteras, undertecknas och rapporteras 
till SSS. 

Utställningsarrangören har rätt att kontrollera även övriga ponnyers identitet. 
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RINGMASTERNS ANSVARSUPPGIFTER 
• Tar reda på alla strykningar innan varje klass och meddelar 

ringsekreterare/ringsekreterarna. 
• Ser till att alla ponnyer finns beredda utanför ringen i god tid före varje klass. 
• Öppnar och stänger eventuella grindar och dylikt till ringarna. 
• Samarbetar med sekretariatet för att hålla reda på de ponnyer som ska komma in till 

championaten så att de finns på plats. 
• Håller visningsområdet snyggt. Spillning avlägsnas och staket hålls prydliga. 
• Ser till att inte obehöriga ponnyer finns i ringarna och att hingstar som vistas runt 

ringarna leds i träns. De som inte följer detta ska informeras om gällande regler. 
• Mätlapp från mätpersonen lämnas till ringsekreterare vid bedömning av aktuell ponny. 
• Ansvarar för att ringen/ringarna är uppförda på ett säkert sätt. 

Publik och ponnyer ska i möjligaste mån vara åtskilda, gärna med rep, band eller 
dylikt. 

SEKRETARIATETS (SEK) ANSVARSUPPGIFTER 
SEK ska kontrollera att allt nödvändigt material finns på plats: priser, rosetter, klistermärken, 
nummerlappar med fäste, blanketter för hästägarförsäkran, bedömningsprotokoll (även 
tomma), kataloger, anordnande förenings reklamartiklar, etc. 

SEK tillhandahåller hästägarförsäkran, prickar av att ponnyn kommit och meddelar 
ringmastern detta inför respektive klass. 

Utställningsansvarig har rätt att ändra fördelningen av klasserna mellan domarna när det anses 
lämpligt, t.ex. för att vinna tid, vid jävsituationer eller om färgklasser slås ihop. Om detta sker 
ska SEK se till att protokollen kommer till rätt domare samt att ringmastern informeras om 
detta. 

SEK svarar för att lämna mätlapp till mätpersonen som underlag till ringsekreteraren med 
uppgift om: 

• Klassnummer 
• Katalognummer 
• Namn på ponnyn 
• Plats för att fylla i uppmätt mankhöjd och skenbensomfång 

SEK handhar prisutdelningen om inte separata prisutdelare utsetts. 

SEK annonserar ut i samarbete med speakern de olika klasserna och meddelar utställare och 
publik viktiga hålltider samt tid och plats för mätning av mini och standardstora 3-åringar. 

SEK ansvarar för att kontrollera att såväl delpoäng som slutpoäng och placering noggrant 
antecknas för varje ponny. Resultaten ska sättas upp på lämplig plats under utställningen med 
placering, namn, delpoäng och poängsumma på alla deltagande ponnyer. 

SEK ansvarar för sammanställning av kompletta resultatlistor. Resultaten ska sändas till den 
som gjort katalogen. 

SEK ansvarar för att samtliga kvalificerade ponnyers protokoll finns tillgängliga vid 
championuttagningen. 
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Valören på den medalj utställaren får (guld, silver eller brons) kan klistras in på en särskild 
sida i passet, även eventuella titlar såsom champion, BIS eller Reserv-BIS. Klistra in det 
snyggt högst upp i avsedd ruta och signera med plats, datum och en signatur. Har utställaren 
inte med sig passet går det inte att få klistermärket vid ett senare tillfälle. Tänk dock på att 
passet alltid ska medfölja ponnyn. 

UTSTÄLLNINGSPROGRAMMET 
Ponnyer som ska ställas ut ska vara namngivna i utställningsprogrammet. 

Överstiger klassen 13 ponnyer delas klasserna 1-9 jämnt i bokstavsordning efter egennamnet 
(inte stuterinamnet), klasserna 10 - 17 delas jämnt efter ålder. 

Arrangör kan välja att arrangera färgklass. Minimum 8 ponnyer i respektive klass för att 
möjliggöra eventuell färgklassuppdelning. 

Ponnyer kan delas upp i svart, fux eller övriga färgade. Det måste vara minst 4 ponnyer av 
någon färgkategori för att uppdelning ska ske, annars kombineras färgerna. Det står 
arrangören fritt att kombinera ponnyer där antalet inte klarar uppdelning. Uppdelning sker 
efter angiven färg i webstamboken. Om strykningar medför att det blir färre än 4 deltagare i 
en färgklass kommer sammanslagning att göras. 

Några exempel på uppdelning av färgklasser:  

• 4 svarta ponnyer, 2 fuxiga och 1 brunskäck är anmälda till samma klass, ingen 
uppdelning sker då det inte är tillräckligt många för att uppdelning ska ske, d.v.s. 
minst 8 ponnyer måste vara anmälda. 

• 4 svarta ponnyer, 3 fuxiga och 1 skäck är anmälda, uppdelning sker, en klass med 
svarta och en klass med övriga. 

• 2 svarta ponnyer, 4 fuxar och 1 isabell och 1 skimmel är anmälda, uppdelning sker, en 
klass med fuxar och en med de övriga. 

• 3 svarta ponnyer, 3 fuxar och 3 skimlar är anmälda, ingen uppdelning sker då ingen 
färgkategori har minimum 4 deltagare. 

• 2 svarta ponnyer, 3 fuxar, 1 skimmel, 1 skäck, 1 gulsvart och 2 isabeller är anmälda, 
färgklassuppdelning sker, en klass med de övrigt färgade och en klass med fuxarna 
och de svarta. 

Sammanslagning av klasser får ske enligt grundpropositionen. 

Domare kan komma att bytas ut eller ersättas av skäl som ligger utanför arrangörens kontroll 
(t.ex. jäv eller sjukdom), alternativt tillkomma p.g.a. överanmälningar, vilket lett till en 
utökad utställning. 

Vägbeskrivning ska finnas i programmet. 

Det ska stå att anmälan ska göras till SEK senast 30 min. före klassens början.  

Det bör också informeras om att strykningar eller förseningar snarast ska meddelas till 
utställningsansvarig, sekretariatet eller ringmaster. 

Minst ett aktuellt telefonnummer som kan nås under utställningsdagen ska finnas i 
utställningskatalogen. 
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Vilka klasser som bedöms i de olika ringarna ska stå angivet i turordning, t.ex.: 

• I ring 1 dömer xxx följande klasser: 

Standardtext enligt nedan ska finnas i programmet: 

Vid bedömningen i utställningsklasserna sätts poäng på: 

A: Typ 
B: Huvud, hals och bål 
C: Extremiteter och dess korrekthet 
D: Rörelser i skritt 
E: Rörelse i trav 

Poängskalan är 1-10 i varje delmoment. Maxpoäng är 50. 

Rosetter delas ut till alla deltagare som får slutpoäng enligt följande: 

Rosett Valör Poäng som krävs 
Blågul Guld 40-50 poäng 
Blå Silver 35-39 poäng 
Gul Brons 30-34 poäng 

Klassvinnare som uppnår kvalificeringspoäng, varav ingen delpoäng under 7, går vidare till 
respektive championat. 

Championat   Vinnare av klass  Kvalificeringspoäng 

Champion Föl  1, 2   38 
Champion Miniföl  1M, 2M   38 
Champion Unghingst  3, 5, 9   40 
Champion Miniunghingst  3M, 5M, 9M   40 
Champion Ungsto  4, 6, 8   40 
Champion Miniungsto  4M, 6M, 8M   40 
Champion Hingst  11, 14A   40 
Champion Minihingst  11M, 14AM   40 
Champion Sto  12, 13, 15   40 
Champion Ministo  12M, 13M, 15M  40 
Champion Valack  3 ,5 ,7 ,10, 14B  40 
Champion Minivalack  3M ,5M ,7M ,10M ,14BM 40 

BIS-FINAL OCH CHAMPIONAT 
Best in Show (BIS) och Reserv Best in Show (Reserv BIS) utses på utställningen. 

Från och med 2016 är det obligatoriskt med samtliga championat. Alla championatsvinnare 
går vidare till BIS-finalen. 

Det står aktuell domare fritt att rekommendera ponnyer vidare till BIS-finalen, både från 
respektive klass och/eller championat. Ingen delpoäng får vara under 7 för att rekommenderas 
vidare till BIS-finalen.  
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Det står arrangören fritt att placera flertalet ponnyer i BIS-finalen (BIS 3-6).  

Vid vinter- och vårutställningar utses inte Champion föl. 

För att ha rätt att tävla om championaten gäller att klassvinnare ska ha erhållit lägst följande 
poäng: 

• Champion föl: lägst 38 poäng 
• Övriga championat: lägst 40 poäng varav ingen delpoäng under 7. 

Alla championatsvinnare går vidare till BIS-finalen. 

Vid utställning där det anordnas bruksklasser kan en allroundchampion och/eller 
brukschampion utses. Hur dessa utses anges i propositionen för den aktuella utställningen. 
Allroundchampion/brukschampion deltar inte i BIS-finalen. 

När championatsvinnarna är utsedda samlas samtliga ponnyer som ska delta i BIS-finalen i 
ringen. Domarna plockar därefter ut ponnyerna bakifrån, d.v.s. de ponnyer som har lägst 
poäng lämnar ringen först. 

Ponny som kommer för sent till utställningen har rätt att delta så länge den individuella 
bedömningen fortfarande pågår och den slutliga rangeringen inte har påbörjats. Har 
rangeringen påbörjats får ponnyn visas och får sin kritik men rangeras inte och kan inte tävla 
vidare om championat eller gå till BIS-final. 

Ston med minst 3 avkommor samt hingstar med minst 5 avkommor får anmälas till 
avkommeklass. Samtliga avkommor ska bedömas på utställningsdagen. 

När avkommegruppen bedöms visas stoet/hingsten tillsammans med sina avkommor. 
Stoet/hingsten får ett eget protokoll där hela gruppen presenteras i helhet av domaren. 

Några medelpoäng för gruppen ska inte anges utan det är domaren som avgör om gruppen får 
guld, silver eller brons. 

Stoet/hingsten behöver inte visas för individuell bedömning på utställningen utan kan delta 
enbart i avkommeklass. 

Avkommeklass är inte kvalificerande för championat eller BIS-final. 

Avkommeklasserna 16 och 17 är kostnadsfria. 

UTSTÄLLNINGSKLASSER 
1 Hingstföl 
1M Minihingstföl (fallen efter miniföräldrar med en mankhöjd av max 86 cm) 
2 Stoföl 
2M Ministoföl (fallen efter miniföräldrar med en mankhöjd av max 86 cm) 
3 1-åriga hingstar och valacker 
3M 1-åriga minihingstar och minivalacker 
4 1-åriga ston 
4M 1-åriga ministon 
5 2-åriga hingstar och valacker 
5M 2-åriga minihingstar och minivalacker 
6 2-åriga ston 
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6M 2-åriga ministon 
7 3-åriga valacker 
7M 3-åriga minivalacker 
8 3-åriga ston som inte fölat innevarande år 
8M 3-åriga ministon som inte fölat innevarande år 
9 3-åriga hingstar 
9M 3-åriga minihingstar 
10 4-14-åriga valacker 
10M 4-14-åriga minivalacker 
11 4-14-åriga hingstar 
11M 4-14-åriga minihingstar 
12 4-14-åriga ston med föl vid sidan (har stoet mist sitt föl eller om fölet är avvant 
går stoet i klass 13) 
12M 4-14-åriga ministon med föl vid sidan (har stoet mist sitt föl eller om fölet är 
avvant går stoet i klass 13M) 
13 4-14-åriga ston utan föl vid sidan 
13M 4-14-åriga ministon utan föl vid sidan 
14A Veteranklass för 15-åriga och äldre hingstar 
14AM Veteranklass för 15-åriga och äldre minihingstar 
14B Veteranklass för 15-åriga och äldre valacker 
14BM Veteranklass för 15-åriga och äldre minivalacker 
15 Veteranklass för 15-åriga och äldre ston (med eller utan föl vid sidan) 
15M Veteranklass för 15-åriga och äldre ministon (med eller utan föl vid sidan) 
16 Avkommeklass för hingst med minst fem avkommor, ett år och äldre, som 
bedömts på utställningen  
17 Avkommeklass för sto med minst tre avkommor, ett år och äldre, som blivit 
bedömda på utställningen 

Vid anmälan till avkommeklass, ange vilka avkommor som blivit bedömda på utställningen. 

ÖVRIGA KLASSER 
18 Drive-In exteriörbedömning 

Anmälan sker direkt på utställningsplatsen eller enligt föranmälan av antal ponnyer - se 
respektive regionalförenings proposition. 

Vid anmälan på plats ska ponnyns pass uppvisas i sekretariatet. 

Ponnyn får bedömning och poäng samt rosett enligt valör. 

Inga championat delas ut men utställningsansvarig kan besluta om Best in Show och Reserv 
Best in Show skall utses om minst 30 ponnyer visas på utställningen. 

Samtliga deltagare samt poäng förs in i webstamboken efter utställningens avslutande och 
resultatet kan tillgodoräknas i det svenska meritsystemet. 
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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 upp i checklistan. 

19 Handlerklass, Minior: 5 - 9 år, Junior: 10 – 16 år, Senior: 17 år och äldre 
20 Maskeradklass 

PRESSOMBUDETS (PO) ANSVARSUPPGIFTER 
PO skriver ett reportage om utställningen och skickar det tillsammans med resultatlistor och 
fotografier till tidningen Shetlandsponnyn. 

Foton som sänds till Shetlandsponnyn bör inte vara på enbart BIS och Reserv BIS utan även 
på championatsvinnare, klassvinnare, m.m. Även översiktsbilder från utställningen är 
önskvärda. Detta för att det ska finnas valmöjligheter för redaktören att få in fler bilder i 
tidningen Shetlandsponnyn. 

STYRELSE OCH ÖVRIGA ANSVARIGA 
Se aktuella kontaktuppgifter på SSS hemsida www.shetlandsponny.se enligt följande: 

Styrelse: under Föreningen / Förtroendevalda 

Redaktör: under Medlem / Tidningen Shetlandsponnyn 

DOMARLISTA FÖR SHETLANDSPONNYER 
Se aktuell lista på SSS hemsida www.shetlandsponny.se under Utställning / 
Shetlandsponnydomare. 

BLANKETTER 
Blanketter för följande finns på SSS hemsida www.shetlandsponny.se under Utställning / 
Blanketter utställning: 

• Intyg klippt ponny 

• Bedömningsprotokoll för handlerklasser 

• Försäkran gällande ringsekreterarens ansvarsuppgifter 

• Anmälningsblankett utställning (klass 1-17) 

• Anmälningsblankett till bruks och övriga klasser (klass 19-20) 

• Anmälningsblankett avelsvärdering och generalmönstring av hingstar 

• Digital anmälan till utställning 


