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Morgan Riks 2016 

Proposition  

 
Svenska Morganhästföreningen inbjuder till Morgan Riks den 11-14 augusti 2016. 

Årets riks är ett samarrangemang mellan de raser som ingår i ASHR (Avelsföreningen för SpecialHästRaser) 
Tävlingen är öppen för Morganhästar och Morgankorsningar, Lipizzaner och Lipizzanerkorsningar samt 

Angloarab. 
 

• Tävlingsplats Axevalla Travbana, Axvall (mellan Skara och Skövde).   

 

• Sista anmälningsdag 2016-07-27. Betalning skall finnas på SMHF’s konto senast 2016-07-29. 

Insättningen sker på PG 98 59 68-7 eller BG 510-9251, Svenska Morganhästföreningen.  

Vänligen kontrollera att beloppet stämmer överens med anmälan och ange namn vid betalning. 

Efteranmälan i mån av plats mot en extra avgift på 30:- per klass. 

 

• Anmälan sker via hemsida: www.hästbyrån.se/morganriks2016/ ( tillgänglig fr.o.m. 10 maj). Vid frågor 

kontakta Gunnar Lidmer på 0707-27 78 45 el. gunnar@lidmer.se  

 

• Tävlingsledare Ann-Sofie Lidmer, 0768-27 78 45.  

 

• Pressansvarig Maud Delling, 0709-70 19 07 

 

• Upplysningar  
Morgan, Ann-Sofie Lidmer, 0768-27 78 45 

Lipizzaner, Lis Landeman, 070-663 40 22 

Angloarab, Lena Gävert, 076-844 01 55 

 

• Domare  
Showdomare: Daryl Hobson 

Premieringsförättare SMHF och SAAF: Liselotte Erixson  

Premieringsförättare SLF: Morgan Johnsson 

Hoppning: Anne Lagerqvist 

Dressyr: Petra Alm 

Tömkörning och Långa tyglar: Petra Alm 

Körning precision: Bengt Signahl 

Amerikanska klasser: Daryl Hobson 

Löshoppning inkl. 4-års test: Hans Wallemyr 

Kvalitetsbedömning: Hans Wallemyr 

 

• Uppstallning i fasta boxar. Meddela gärna i anmälan om ni har några särskilda önskemål på placering. I 

boxarna finns en spånbal vid ankomst. Extra spån samt hösilage kan köpas på plats. Eventuellt 

kommer det att finnas tillgång till rasthage, men då i mycket begränsad omfattning. 
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• Boende i stuga. Vi har tillgång till 8 små stugor med 4 sängplatser per stuga. Täcke och en kudde finns 

per sängplats, och alla stugor är utrustade med ett litet kylskåp. Meddela gärna i anmälan om 

önskemål vem ni vill dela stuga med, så vi kan få ihop det så bra som möjligt utan några tomma 

sängplatser. Det finns endast plats för 4 personer per stuga!  

Annat boende i närheten: www.stallbackgarden.se, www.vallecamping.com, www.julacamping.se 

och www.sommarland.se 

 

• Camping. Plats för husvagnar, tält etc. med tillgång till el finns på anläggningen.  

 

• Förtäring och fest  
Frukost, lunch och fika kommer att kunna köpas på plats.  

Fredag kväll erbjuds enklare middag i samband med auktionen.  

Lördag kväll arrangeras kusk, groom och ryttarfest med live musik. 

 

• Anmälningsavgifter. 
All anmälan är bindande, vid sjukdom eller skada krävs läkar-/veterinärintyg för att återfå den 

summan man har betalt in.    

Medlem i ASHR-förening  Övriga 
Utställning ung häst 150:-  200:- 

Utställning vuxen häst (4-år och äldre)  200:-  250:- 

Kvalitetsbedömning per moment 200:-  250:- 

Kvalitetsbedömning 4-åring alla delmoment 500:- 600:- 

Övriga klasser 100:- 150:- 

 

Box hyra per natt 500:- 550:- 

Box hyra meeting 1200:- 1300:- 

Stuga per natt/person 200:- 250:- 

Stuga per meeting/person 400:- 450:-  

Camping plats per meeting inkl. el 300:- 350:- 

  

Middag fredag exkl. dryck vuxen 125:- 125:- 

Middag fredag exkl. dryck barn (tom 12 år) 70:- 70:-  

Middag lördag exkl. dryck vuxen 200:- 200:- 

Middag lördag exkl. dryck barn (tom 12 år) 100:- 100:-  

 

• Nummerlapp skall användas och medtages av ryttare/kusk.  
 

• Sponsring Ett sätt att hjälpa till ekonomiskt är att sponsra en klass, kanske du känner till någon som vill 

vara med och sponsra? I så fall är det bara och höra av sig till sponsoransvarig Christina Kobayashi på 

0727-13 19 09 för mer information.  
 

• Auktionen Hålls i samband med fredagsmiddagen. Har du något liggandes som har         
Morgan/Lipizzaner/Anglo-hästanknytning som bara samlar damm men som någon annan skulle vilja 

ha? Passa på och samla ihop och tag med det så auktioneras det ut under kvällen. Som ett stort tack 

för bidragen så kommer den som har skänkt för den mest indragna summan att få ett presentkort för 

anmälningsavgifter för nästa års riks på 5 % av den totala försäljningen på auktionen. Lämna in 

bidragen vid ankomst till sekretariatet. 

Tack för din medverkan! 

 

• Loppis Hålls under lördagen. Är det så att du har saker liggandes som du skulle vilja bli av med, men 

som du inte vill ge bort till auktionen? Det kan vara allt ifrån smått till större! Passa på och tag med det 

du skulle vilja få sålt och lämna in dina varor till cafeterian, märkt med pris och vem som säljer varan.  

Om det blir sålt kommer det att registreras och därefter är det bara hämta ut betalningen.  

Loppisansvarig är Jessica Landström, 0739-99 98 88.    
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• Funktionärer Du är varmt välkommen om du vill hjälpa till, en hjälpande hand kan alltid behövas! Ta 

då kontakt med Patricia Johansson på 0731-43 82 80. Jag finns på plats från onsdag eftermiddag/kväll. 
 

• Tävlingsreglemente (TR) Var väl förberedd och läs noga igenom SMHFs senaste TR då vissa ändringar 

kan ha skrivits in. TR finns att ladda ner på föreningens hemsida www.morganhorse.se under fliken 

Allmän information, Reglementen etc.  
För er som har Lipizzaner eller Angloaraber, hållet ett extra öga på era hemsidor då intressant 

information kan dyka upp där. 

 
Antal starter: Varje häst får endast starta i fyra klasser per dag. 

 

Klass 1-15 bedöms i enlighet med respektive ras. 

Klass 16-18 och 25-46 bedöms i enlighet med TR för Morganhäst. 

Klass 50-55 bedöms i enlighet med ”TR” för Lipizzaner. Se även ashr.se. 

Klass 60-65 bedöms i enlighet med ”TR” för Angloaraber. Se även www.angloarab.se. 

 

”TR” för Lipizzaner (se även www.ashr.se) 
I Brukschampionat för Lipizzaner ingår tre tävlingsklasser: a) dressyr LB b) hoppning och c) långa tyglar. 

Till det läggs d) visningsklass. För att tävla om Brukschampionatet ska hästen vara anmäld i minst två 

av nämnda tävlingsklasser samt visningsklass. 

 

SLF korar Best in Show och Brukschampion. 

BIS utses bland titelvinnare, som har bedömts med lägst guld på utställningen (38 poäng): 

Bästa föl, Bästa unghäst, Bästa sto, Bästa valack och Bästa hingst.  

SLF premierar även Bästa visare (utses av exteriördomare) och Bästa galopp (utses av tävlingsdomare). 

 

Utställningen är öppen för all Lipizzanerhästar registrerade i Svenska Lipizzanerföreningen.  

För 9000-registrerade hästar i SLF gäller att de visas i ordinarie klasser. Kan inte avelsvärderas. Kan bli 

klassvinnare i utställningsklass men inte koras till titelvinnare, utses till BIS. 

 

Klass 53-54. Minst och högst tre på plats bedömda avkommor. En samlad bedömning görs av gruppen, 

som kan tilldelas guld, silver eller brons. Rosett och plakett tilldelas stoet/hingsten. Rosetter tilldelas 

gruppen. 

Klass 55. Bedömningen görs på särskilt protokoll under ordinarie visningsklass. 

 

”TR” Angloarab (se även www.angloarab.se) 
För bedömning av hästar för Angloarabavel gäller ASHR Stamboksreglemente för angloarab, ASHR 

Hingstreglmente för angoarab (i de fall där hingst visas för rådgivande bedömning) och ASHR Sto- och 

unghästreglemente för angloarab. 

 

Angloarabiska individer delas upp i raskategorierna AA (Angloarab) och DSAA (Demi-Sang 

Angloarab(Angloarabiskt halvblod) och går i separata delklasser till numrerade huvudklasser. 

 

Hästar av raserna Engelskt fullblod, Arabiskt fullblod, Shagya-arab eller Halvblod med högt 

fullblodsinslag som verkar i angloarabaveln genom att ha producerat angloarabavkomma och som 

därför kan premieras har rätt att deltaga och bli bedömd för premiering. Dessa individer går i separata 

delklasser skilda från angloarabiska individer. Hästarna ska vara avelsvärderingsberättigade hos 

Svenska Hästavelsförbundet och ha löst avgift för detta.  

 

Bedömningsreglemente för Gångartsbedömning och Hoppbedömning, regler för beräkning av 

Unghästchampionat och Brukschampionat, och regler för Gångartsdiplom och Hoppdiplom och 

Exteriörutmärkelser såsom Best i Show mfl, publiceras på www.angloarab.se 
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• Klasser  
Klass 1-15, 25-41, 50-52 är öppna för alla raser.  

Observera att ingen äger rätt att delta i avelsvärdegrundande klass med häst där jäv kan förekomma 

enligt ASHR’s bedömningsreglementen (www.ashr.se). 

 

Klass 1 Ston 1 år 

Klass 2 Ston 2 år 

Klass 3 Ston 3 år 

Klass 4 Valacker 1 år 

Klass 5 Valacker 2 år 

Klass 6 Valacker 3 år 

Klass 7 Hingstar 1 år 

Klass 8 Hingstar 2 år 

Klass 9 Hingstar 3 år 

Klass 10a Ston 4 år och äldre utan föl inkl. Kvalitetsbedömning 4(5) år avelsdiplom 

Klass 10b Ston 4 år och äldre med föl 

Klass 13 Valacker 4 år och äldre 

Klass 14 Hingstar 4 år och äldre 

Klass 15 Föl (bedöms i sex kategorier inkl. galopp) 

Klass 16 Morgankorsning ston 

Klass 17 Morgankorsning valacker 

Klass 18 Morgankorsning hingstar 

Klass 25 Dressyr 40 meters bana, LC:1, LB:1, LA:1 eller MsvB:1. 

Klass 26 Dressyr 60 meters bana, LB:3, LA:3, MsvC:1 eller MsvB:3. 

Klass 27 Hoppning, clear round 60cm 

Klass 28 Hoppning, 70, 90 eller 110cm 

Klass 29 Hunter Pleasure 

Klass 30 Western Pleasure 

Klass 31 Western Riding, mönster 11, WRAS regelbok 2016-2017 

Klass 32 Reining, mönster 5, WRAS regelbok 2016-2017  

Klass 33 Trail 

Klass 36 Precisionskörning, Deb +50, Lätt +40, Msv +30 eller Svår +20 

Klass 37 Carriage driving 

Klass 38 Löshoppning alla åldrar inkl. Kvalitetsbedömning 4 år löshoppningsdiplom 

Klass 39 Trail-in-hand 

Klass 41 Tömkörning dressyr, Lätt västsvenskt program nr 1 

Klass 44 Kvalitetsbedömning 4 år gångartsdiplom (endast Morgan) 

Klass 45 Kvalitetsbedömning 5 år kördiplom (endast Morgan) 

Klass 46 Kvalitetsbedömning 6 år uppsuttet hoppdiplom (endast Morgan) 

 

Klasser tillförda av Lipizzaner 

Klass 50 Långa tyglar 

Klass 51 Veteranklass ston 18 år och äldre 

Klass 52 Veteranklass hingstar/valacker 18 år och äldre 

Klass 53 Avkommeklass ston  

Klass 54 Avkommeklass hingstar 

Klass 55 Anmälan för avelsvärdering  

a. Ston födda 2012 för avelsdiplom  

b. Ston, tilldelning eller höjning av avelsvärdeklass 

 

Klasser tillförda av Angloaraber 

Klass 60 Gångartsbedömning 3-5 år under ryttare 

Klass 61 Gångartsbedömning 6 år och äldre under ryttare 
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Klass 62 Uppsutten hoppbedömning under ryttare, 4-5 åringar 

Klass 63 Uppsutten hoppbedömning under ryttare, 6 år och äldre hästar 

Klass 64 Unghäst-Championat för 3-5 åringar (Ingående moment: Exteriörklass, Hoppklass; 3-åringar 

löshoppning, 4-5-åringar uppsutten hoppning samt Gångartsbedömning). Anmälan till respektive 

ingående klass sker separat. 

Klass 65 Brukschampionat för 6 år och äldre hästar (Ingående moment: Exteriörklass, Hoppklass; 

uppsutten hoppning samt Gångartsbedömning). Anmälan till respektive ingående klass sker separat. 

              

                   

• Tidsschemat nedan är preliminärt men visar den ordningen som klasserna genomförs.  

I de klasser som inte ingår i någon trophy eller kvalitetsbedömning och som har för få deltagande kan 

komma att strykas (se TR).   

 

Torsdag em: Klass 44-46, 38 och 60-63 

Fredag fm: Klass 1-10 och 15 

Fredag em: Klass 13-14, 16-18 samt 29, 33, 39 och 51-54 

Fredag kväll: Middag med auktion 

Lördag fm. Klass 36-37, 41 och 50 

Lördag em: Klass 25-26 

Lördag kväll: Middag med dans till levande musik 

Söndag fm: Klass 27-28 samt 30-32 

Söndag em: Avslutningsparad, MSHA Trophy, SMHF sport Trophy samt SMHF unghäst Trophy.  

   

• Sekretariatet öppnar på torsdag kl. 9.00. Anmälan med uppvisande av vaccinationsintyg och pass 

innan avlastning. 
 

• Icke medlem i någon av ASHR’s föreningar? Medlemskap kan lösas på plats.  
 

• Regions cupen för Morganhäst. Uttagningen till cupen i Trail och Trail in Hand görs av varje region på 

det sätt de anser bäst. En representant per trail gren får vara med i cupen.   
Representanter meddelas i sekretariatet.  

 

Hjärtligt välkomna till årets Morgan Riks, en riktig hästfest!Hjärtligt välkomna till årets Morgan Riks, en riktig hästfest!Hjärtligt välkomna till årets Morgan Riks, en riktig hästfest!Hjärtligt välkomna till årets Morgan Riks, en riktig hästfest!    
    

EEEEtt stort tack till våra sponsorertt stort tack till våra sponsorertt stort tack till våra sponsorertt stort tack till våra sponsorer....    
    
    
 

 

 

 

 

Skara Sommarland Skara Hästsport 

Svenska Foder 

Älvsereds Bageri  Kringlan 

Gustaf E Bil AB 

Djur och Natur 

Unic Art, Birgitta Rydberg 
 

Pryss hästsportbutik 
 

Prolekon AB 


