
  

GRUNDPROPOSITION 2021 
Gemensamma bestämmelser gällande utställningar arrangerade  

av Sveriges Shetlandssällskap (SSS) och dess regionalföreningar 
Eventuella avvikelser redovisas i respektive utställningsproposition 

 
 

ANMÄLAN 
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. 

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. 

För att få delta i miniklasserna 1M och 2M gäller att föl ska vara fallna efter miniföräldrar med en mankhöjd av max 86 cm. 

Utställningarna aviseras och anmälningsblankett tillhandahålles i medlemstidningen Shetlandsponnyn, på SSS:s hemsida 
(www.shetlandsponny.se) där det finns en digital anmälningsblankett, samt på respektive regionalförenings hemsida. 

Anmälningsblanketten ska vara fullständigt ifylld för att vara giltig och en anmälningsblankett per individ ska skickas in, d.v.s. 
även för föl som visas i klass 1 och 2. 

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. 

Genom sin anmälan godkänner anmälaren att ägarens namn, postadress och telefonnummer kommer att publiceras i tryckt form i 
utställningskatalogen, i SSS:s medlemstidning Shetlandsponnyn samt på SSS och dess regionalföreningars hemsidor. 

Anmälan är bindande, vilket innebär att om anmälan men inte betalningen inkommit i tid, tas dubbel avgift ut. Sista 
anmälningsdag = sista betalningsdag. 

Personer med skulder till SSS eller någon av regionalföreningarna har inte rätt att delta i någon utställning arrangerad av SSS eller 
någon av regionalföreningarna så länge skulden kvarstår. 

ANMÄLNINGSAVGIFT 

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. För icke medlemmar gäller dubbel avgift. 

Ange medlemsnummer (finns att hitta på medlemstidningens adressetikett), utställningsdatum och antal ponnyer på betalningen, 
alternativt vad som anges i propositionen. Är du inte medlem eller är ny medlem anger du ponnyns/ponnyernas namn i stället för 
medlemsnummer. 

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. 
  



För shetlandsponny ägd av person bosatt i annat land än Sverige gäller att ägaren ska vara medlem i SSS för att medlemspris för 
utställning ska gälla, annars gäller dubbel avgift. 

Medlemskap i SSS erhålls för utställningsåret genom att 350 kr (enskild medlem) alternativt 400 kr (familj eller person bosatt 
utanför Sverige) sätts in på bankgiro 260-9675. Ange namn, adress och gärna e-post på betalningen samt vilken regionalförening 
ni önskar tillhöra alternativt centralt. Medlemsavgiften ska vara betald senast på sista anmälningsdagen (postens kvitto eller 
motsvarande gäller) för att medlemspris ska gälla. 

KLASSINDELNING 

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

Arrangör kan välja att arrangera färgklass. Minimum är 8 ponnyer i respektive klass för att möjliggöra eventuell 
färgklassuppdelning. Ponnyer kan delas upp i svart, fux eller övrigt 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. 

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 
6M 2-åriga ministon 
7 3-åriga valacker 
7M 3-åriga minivalacker 
8 3-åriga ston som ej fölat innevarande år 
8M 3-åriga ministon som ej 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. 

  



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. 

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 att 
Best in Show och Reserv Best in Show ska 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. 

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. 

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

Klass 19 - 20 anordnas inte alltid eller bara delvis – se respektive regionalförenings proposition där även utförligare information 
om klasserna finns då det kan skilja mellan arrangörerna. 

I klass 19 - 20 är ridhjälm obligatoriskt. 

SSS RIKSUTSTÄLLNING  

Ingen kvalificering krävs till riksutställningen. 

BIS på SSS:s Riksutställning kan av styrelsen utses att delta på Årets Ponny. Reseersättning utbetalas i så fall med den skattefria 
delen enligt den statliga bilersättningen. Faktura eller motsvarande ska skickas till kassören. 

Mest framgångsrika uppfödare på SSS:s Riksutställning kommer att utses (se regler på hemsidan) och tilldelas ett vandringspris 
som överlämnas vid SSS:s årsmöte året efter utställningsåret. 

DOMARE 

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

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

På utställning med mer än en domare, har utställningsansvarig rätt att ändra fördelningen av klasserna mellan domarna, t.ex. för 
att vinna tid. 

Domaraspiranter kan förekomma. 

JÄV 

16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) gäller som utgångspunkt vid SSS utställningar vad gäller 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. 

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

  



• Domaren är uppfödare till aktuell ponnys far eller mor. 

• Domaren 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. 
• 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 erhåller inte slutpoäng eller rosett. I 
bedömningsprotokollet ska orsaken till att ponnyn inte rangerats anges. 

KATALOG 

Katalogen ska alltid läggas ut i sin helhet på respektive regionalförenings hemsida i god tid innan utställningen. 

Tryckt katalog ska finnas på utställningsplatsen. 

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. 

Om din ponny är till salu kan du få det infört i katalogen kostnadsfritt, markera i avsedd ruta på anmälningsblanketten. 

Utställningskatalogerna görs på underlag från SSS:s webstambok med register över alla ponnyer och dess ägare. För att rätt ägare 
ska stå i katalogen uppmanas alla att anmäla ägarbyte till stambokföraren senast 3 veckor innan anmälningstiden går ut för 
respektive utställning, om det inte är gjort tidigare. 

UTSTÄLLNINGSPLATSEN 

På utställningsdagen ska ankomst anmälas till utställningssekretariatet i god tid före bedömningsklassens början. 

Ponny som kommer för sent till utställningen har rätt att delta så länge den individuella bedömningen fortgår och den slutliga 
rangeringen inte 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. 

Strykningar och förseningar ska meddelas snarast till utställningsansvarig, sekretariat eller ringmaster. Detta för att 
utställningsansvarig så snabbt som möjligt ska kunna genomföra förändringar som kan komma att påverka utställningens 
tidsschema och därmed utställarna. 

Hästägarförsäkran, där utställaren går i god för att hästen är frisk och att den de senaste tre veckorna före utställningsdagen inte 
haft någon smittsam sjukdom eller utsatts för smitta i sin omgivning, ska skrivas under alternativt lämnas in i sekretariatet innan 
urlastning. 

MÄTNING 

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 utställningsklassen. 

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 i 
protokollet. 

Övriga ponnyer kan kontrollmätas på domarens begäran. 

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

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

ID-KONTROLL 

Samtliga 3-åriga ponnyer (förutom RS-hingstar) ska i samband med mätning ID-kontrolleras med scanner 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 i 
protokollet. Eventuella avvikelser gällande identiteten ska dateras, noteras, undertecknas och rapporteras till SSS. 

ID-kontrollanten ansvarar för rapport till SSS. 

Utställningsarrangören har rätt att kontrollera även övriga ponnyers identitet. 

POÄNGSYSTEM 

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. 

Utöver att bedöma exteriören, kontrollerar domaren ponnyns bett avseende över- och underbett samt felaktiga lägespositioner. 
Resultatet av bettkontrollen ska anges på bedömningsprotokollet. 

Ponnyer med veterinära fel, för hög mankhöjd eller som stylats i strid med gällande regler, poängbedöms men rangeras inte och 
erhåller inte slutpoäng eller rosett. I protokollet ska orsaken till att de inte rangerats anges. 

Endast ett protokoll upprättas per bedömd ponny och bedömningstillfälle. Tillämpas bedömning med två domare ska 
medelpoängen skrivas på ett protokoll. 

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

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

Klassvinnare som uppnår kvalificeringspoäng, varav ingen delpoäng är 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 
 

I klasserna 3, 3M, 5 och 5M går högst bedömda valack vidare till att tävla om Champion Valack resp. Champion Minivalack, om 
den har uppnått 40 p. 

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

BEST IN SHOW-FINAL 

Best in Show (BIS) och Reserv Best in Show (Reserv BIS) utses på utställningen. 

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. 

Det står arrangören fritt att placera flertalet ponnyer i finalen (BIS 3 - 6). 

VALÖR I PASSET  

Från och med 2016 ersattes de tidigare stämplarna med etiketter. Valören på den medalj ponnyn får kan föras in på en särskild 
sida i passet, liksom eventuella titlar som BIS, Reserv BIS och champion. 

Uppge i sekretariatet när bedömningsprotokollen hämtas om etikett önskas. Sekretariatet klistrar in etiketten och fyller i plats, 
datum och signatur. 

Alla shetlandsponnyer har ännu inte denna speciella sida i passet, men lösa etikettsidor kommer att finnas på utställningsplatserna 
där även ponnyns registreringsnummer skrivs. Har man inte med sig passet går det inte att få en etikett vid ett senare tillfälle, så 
tänk på att passet alltid ska medfölja ponnyn. 

DUBBELGULDSDIPLOM 

Dubbelguldsdiplom kan sökas för 3-årigt sto som vid två skilda bedömningstillfällen på SSS utställningar, av olika auktoriserade 
domare, fått lägst 40 poäng exteriört varav ingen delpoäng är under 7. Minst ett av bedömningstillfällena ska vara under perioden 
1 juli t.o.m. 30 september. Har stoets visats på sommarpremiering under perioden 1 juli t.o.m. 30 september och inte erhållit 40 
poäng kan även detta tillfälle räknas för att säkerhetsställa att stoet inte har man- och svansskorv. 

Ansökningsblankett för dubbelguldsdiplom finns i medlemstidningen och på hemsidan, www.shetlandsponny.se och skickas av 
stoägaren tillsammans med kopia på bedömningsprotokollen för avelsvärdering till: 

Sveriges Shetlandssällskap, Box 314, 532 24 Skara. 

Ansökan ska vara SSS tillhanda senast den 31 december det år då stoet är 3 år. Ansökan som inkommer efter detta datum 
godtages inte. En markering om dubbelguldsdiplom kommer att göras i webstamboken för ston som får meriten. 

VALACKDIPLOM 

Valackdiplom kan sökas för 3-årig valack som vid två skilda bedömningstillfällen på SSS utställningar, av olika auktoriserade 
domare, fått lägst 40 poäng exteriört varav ingen delpoäng är under 7. Minst ett av bedömningstillfällena ska vara under perioden 
1 juli t.o.m. 30 september. Har valacken visats på sommarpremiering under perioden 1 juli t.o.m. 30 september räcker detta för att 
säkerhetsställa att valacken inte har man- och svansskorv. 

Ansökningsblankett för valackdiplom finns i medlemstidningen och på hemsidan, www.shetlandsponny.se och skickas av ägaren 
tillsammans med kopia på bedömningsprotokollen för avelsvärdering till:  

Sveriges Shetlandssällskap, Box 314, 532 24 Skara. 

Ansökan ska vara SSS tillhanda senast den 31 december det år då valacken är 3 år. Ansökan som inkommer efter detta datum 
godtages inte. En markering om valackdiplom kommer att göras i webstamboken för de valacker som får meriten. 

Ponnyn ska vara inrapporterad som valack till kansliet och ändringen ska ha gjorts i passet och vara synligt i webstamboken innan 
första meriteringstillfället. 



3-åriga valacker som visas ska ID-kontrolleras och mätas på plats innan visning för att meriteringstillfället ska tillgodoräknas. 

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. 

Ingen dispens kan lämnas från dessa regler. 

ÖVRIGT 

• Minimiantalet anmälda ponnyer för att en utställning ska anordnas är 30 stycken, men kan sättas högre av 
regionalföreningarna, vilket då måste anges i aktuell proposition. 

• På vilket underlag utställningen kommer att hållas framgår av respektive proposition. 
• Alla hederspriser mottages tacksamt. Kontakta ansvarig för respektive utställning. 
• Piskförare är tillåten och pisklängden är valfri. 
• Utställningsansvarig har rätt att avvisa utställare/visare/publik från utställningen vid uppenbart osportsligt och/eller dåligt 

eller störande uppförande. 
• SSS förbehåller sig rätten till ändringar i denna proposition, liksom rätten att ställa in utställningar (Force Majeure). 
• Allt deltagande sker på egen risk. 


