SWB i samverkan med Avelsföreningen Svensk Ridponny (ASRP)
SWBs styrelse är positiv till samverkan med ASRP men belyser att detta är frivilligt och ska ske på
varje enskild regional avelsförenings villkor. Men kan ge många positiva fördelar speciellt nu när
fölårgångarna är små.
Domare: Alla SWBs domare är godkända att döma ASRP. Domaren skall självklart informeras om att
det kan komma ponnyer till bedömningen.
Själva bedömningarna för ponnyerna har bara några få skillnader.
3-åringar/3-årstest: ASRP löshoppas enligt det gamla systemet, med 2 hinder (att tänka på i
startlistorna). Ridprov ingår inte för ASRP men vill de får det gärna genomföras.
4-åringar/Kvalitetsbedömning: ASRP har inte uppsutten hoppning utan endast löshoppning över 2
hinder.
Några praktiska tips för arrangörerna
•

Börja med att informera ASRP att ni öppnar upp för ASRPs ponnyer så det publiceras på
hemsidor etc. Kontakta Ulrika Jacobs eller Maria Fernström.

•

Ange i propositionen att det är öppet för ASRP.

•

Medlemskrav - som vanligt. De regionala avelsföreningarna kan dock bestämma om det ev
räcker med ASRP-medlemskap. Men medlemskap i SWB har många fördelar och ju fler vi blir
desto starkare blir vi! De som är medlem i en ”blandförening” är redan medlem i SWB.

•

Anmälan och betalning - som vanligt via Tdb. Villkor och avgifter är samma för ASRP-deltagare
som SWB deltagare.

•

Lägg till separat klass för ponnyerna. Klicka inte i rutan att de ska ha SWB reg nr -då kan
ponnyerna inte anmäla. (Ponnyerna läggs upp manuellt i Tdb av hästägaren).
Ponnyfölen startar i en egen klass men behöver inte delas upp i hoppning/gångarter.

•

Equipe - som vanligt. Se till så att alla hästar har ett registreringsnummer ifyllt.
ASRP registreringsnummer ser ut som SWBs men ska börja med 43-, 93- eller 99- följt av
födelseår och fyrsiffrigt nummer. Vid svårigheter om startberättigad eller att avgöra om det
verkligen är en ASRP som anmält, kontakta Ulrika Jacobs.

•

Protokollutskrift - som vanligt. Ett registreringsnummer måste vara ifyllt. För föl måste ett tydligt
fejkat nummer anges. OBS! För 4-åringar och föl får man endast ut namnade papper, inte hela
protokollet. Protokolldelen kopieras sedan dit.

•

Katalog görs separat eller gemensamt.

•

Alla ponnyer använder samma protokoll som SWB.
Ponnystona för exteriörbedömning kan använda ett speciellt protokoll som tillhandahålls av
ASRP.

•

Obs! Ibland kommer små SWB hästar till bedömning. Var noga med att ta reda på om de skall
bedömas som en ponny eller häst. Det är viktigt att domaren är informerad och att hästen döms

korrekt och placeras i rätt klass.
•

Diplom och klass 1-rosetter delas inte ut till ponnyerna. Dessa skickas ut från ASRP när
protokollen är inskickade. En deltagarrosett kan de dock gärna få.

•

Resultatinmatning i Equipe - som vanligt. Ponnyer på separat resultatlista.

•

Resultatrapportering - som vanligt. Rapportera till SvRf via Equipe.

•

Protokoll och backuper - som vanligt. Skickas till SWB direkt efter bedömning. SWB skickar
ponnyprotokollen vidare till ASRP.

Kontaktpersoner ASRP
Ordförande Ulrika Jacobs 0704-560083 u.jacobs@live.se,
Avelsrådets ordförande Maria Fernström, 0730-663030, mariafernstrm@gmail.com,
Ledamot avelsvärderingsnämnden Hans Wallemyr, 0733-90 45 98, wallemyr.kberg@telia.com

