PROPOSITION MORGANRIKS 2017
Utställning och premiering
Svenska Morganhästföreningen inbjuder till Morganriks den 3-6 augusti 2017
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: Vetlandaortens Ryttarförening, VRF, Vetlanda
Sista anmälningsdag: 2017-07-20.
Betalning skall finnas på SMHF’s konto senast 2017-07-20.
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/morganriks2017/ ( tillgänglig fr.o.m.12 juni). Vid frågor
kontakta Margareta Sundman, 070 258 11 05, info@morganhorse.se
Tävlingsledare är Margareta Sundman
Upplysningar:
Morgan, Margareta Sundman, 070-258 11 05
Lipizzaner, Lis Landeman, 070-663 40 22
Angloarab, Lena Gävert, 076-844 01 55
Domare:
Showdomare: Dwayne Knowles, USA
Premieringsförrättare alla raser: Elisabet Ljungstorp
Kvalitetsbedömning gångarter och körning: Elisabeth Ljungstorp
Kvalitetsbedömning uppsutten hoppning: Anna Maria Andersson
Löshoppningsdomare: Anna Maria Andersson
Hoppning: Döms av 2 personer från SMHF
Dressyr: Caroline Penot
Tömkörning och långa tyglar: Caroline Penot
Körning, precision: Ej klart
Uppstallning sker i fasta boxar som bokas i samband med anmälan. Meddela gärna i anmälan om ni har några
särskilda önskemål på placering.
I boxarna finns 2 balar spån vid ankomst, extra spån kan köpas. Boxarna kommer vid ankomsten vara regjorda och
plomberade. Boxarna ska återlämnas rengjorda och VRF tillhandahåller skottkärror (dock ej grepar) för utmockning
till anvisad plats. Vi undersöker just nu om hö kan köpas.
Ett antal mindre hagar finns tillgängliga under helgen.
Boende På den här anläggningen finns tyvärr inget boende. Hotell och vandrarhem finns i Vetlanda. Tältplatser och
plats för husvagnar/husbilar finns det dock gott om.
Kvarndammens Vandrarhem (äv B&B)
Brogatan 3
e-post: info@kvarndammens.se
Brogatan 3 574 34 Vetlanda
0383-199 21

Vetlanda Stadshotell Stortorget 5. Uppge kod: RyttareMan kan använda den koden och hotellrummet blir då
billigare.
Enkelrum: 500kr / natt inkl frukost
Dubbelrum: 700kr / natt inkl frukost
Har man hund med sig så kostar det 200kr extra.
e-post: info@vetlandastadshotell.net
tel: 0383-120 90
Förtäring och fest: Grillning torsdag kväll. Middag med auktion fredag kväll. Kusk-, groom- och ryttarfest hålls
lördag kväll. Bindande anmälan.
Vetlanda Ridklubb har lovat att hjälpa till med att servera frukost och lunch från torsdag morgon tom söndag
morgon. För att klubben ska få ett hum om hur många som är intresserade av det så får man pricka för det i anmälan.
Betalningen sker dock direkt till ridklubben. Lunch beräknas kosta 70 kr inkl måltidsdryck och sallad, pris på frukost
har vi inte fått.
Anmälningsavgifter.
All anmälan är bindande, vid sjukdom eller skada krävs läkar-/veterinärintyg för att återfå den
summan man har betalt in.
Då årets tema är Ungdom har SMHF beslutat att subventionera hela visningsavgiften för Young Handlers ( - 26 år)
samt att anordna lead-klasser för barn.
Resebidrag
Om man har längre än 40 mil enkel resa kan man ansöka om resebidrag för de överskjutande milen.
Medlem i ASHR-förening
Utställning ung häst
100:100:Utställning vuxen häst (4-år och äldre)
Häst visad av ungdom 0:- (= under 26 år)
Kvalitetsbedömning per moment
200:Kvalitetsbedömning 4-åring alla delmoment
500:Övriga klasser
100:Barnklasser
50:Box hyra per natt
500:Box hyra meeting (onsd-sönd)
1200:Camping plats per meeting inkl. el
300:Torsdag kväll: Grillning exkl. dryck vuxen
60:Torsdag kväll: Grillning exkl dryck barn (tom 12 år) 40:Middag fredag exkl. dryck vuxen 2-rätters
125:Middag fredag exkl. dryck barn (tom 12 år)
70:Middag lördag exkl. dryck vuxen 3-rätters
200:Middag lördag exkl. dryck barn (tom 12 år)
100:Efteranmälan, per klass 130:-

Övriga
150:150:250:600:150:50:550:1300:350:-

Lån av vagn kan inte ordnas av SMHF i år.
Nummerlappar 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 Lina Svensson Svensson,
<lina_svensson86@hotmail.com> för mer information
Auktionen. Auktionen hålls i samband med fredagsmiddagen: Du tar med något som har
Hästanknytning och skänker det till föreningen, sedan auktionerar vi ut bidragen
under kvällen. Den som skänkt de saker som inbringar mest pengar, får ett presentkort i
Morgan-shopen på 10% av den totala försäljningen på auktionen. Lämna ditt bidrag i
sekretariatet vid ankomst. Vi uppskattar om det du skänker har ett grundvärde på minst 50

kronor. Tack för din medverkan.
Funktionär. Du är varmt välkommen om du vill hjälpa till under helgen – en hjälpande hand behövs alltid.
Kontakta Lotta Sleigh: lottasleight@gmail.com

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.
Tävlingsreglemente (TR 2015) finns att ladda ner på föreningens hemsida, www.morganhorse.se. (Allmän
information/reglementen.)
Regler för de nya barnklasserna finner du också på hemsidan under fliken Morgan Riks.
Antal starter: Varje häst får endast starta i fyra klasser per dag.
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 (slide stop underlag)
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)
Klass 47 Leadline under 4 år
Klass 48 Leadline 4-9 år
Klass 49 First ridden 9-12 år
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 2013 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
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 ordning 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: Klass 44, 45 och 46, klass 38 (obs även för de hästar som medverkar i 4-årstestet) samt 60-63
Torsdag kväll: Grillning
Fredag fm: Klass 1-10 och 15 samt bästa unghäst och reserv som går vidare till BIS
Fredag em: Klass 13-14, 16-18, BV, BIS, Avelsklass. 33, 39, 51-54 samt 47-49
Fredag kväll: Middag med auktion.
Lördag fm: Klass 36-37, 29.
Lördag em: Klass , 41 och 50 samt 25-26
Lördag kväll: Middag med underhållning.
Söndag fm: Klass 27-28, 30-32
Söndag em: MSHA Trophy, SMHF Sport Trophy, samt SMHF unghäst trophy, Avslutningsparad.
Icke medlem i någon av ASHR’s föreningar? Medlemskap kan lösas på plats.
Regioncupen för Morganhäst. Uttagningen till cupen i Trail och Trail in Hand görs av varje region på
det sätt de anser bäst. En representant per trailgren får vara med i cupen.
Representanter meddelas i sekretariatet
Då det gäller utrustning i körning så vill vi gärna hjälpa till så att allt blir så funktionellt och säkert som
möjligt. Har ni några funderingar eller problem kring utrustning för körklasserna så hör av er så skall vi
hjälpa er tillrätta. Då är ni även väl förberedda till inmätning och spannkontroll som sker före
körklasserna.
Läs noga igenom TR så att du är väl förberedd.
Sekretariatet öppnar torsdag ca kl. 09,00.
HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN ÖNSKAR:

SVENSKA MORGANHÄSTFÖRENINGEN

