Proposition riksutställning för Morganhäst 2022
Svenska Morganhästföreningen bjuder in till årets Riksutställning för Morganhästar. Tävlingarna är
öppna för Morganhästar och Morgankorsningar.


Datum 11/8 – 14/8 2022



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



Sista anmälningsdag 2022-07-21.



Anmälan sker via evenemangets hemsida, www.morganriks.com under fliken Tävlande - Anmälan.
Anmälan för mat och boende görs i ett separat anmälningsformulär under fliken Besökande – mat och
boende.
Vid frågor för Tävlande kontakta Gunnar Lidmer, 0707-27 78 45 eller gunnar@lidmer.se
Vid frågor för Besökandes och Tävlandes mat och dryck kontakta Veronica Johansson, 0739-95 19 07
eller beronica_johansson@hotmail.com
Vid frågor för Besökandes boende kontakta Ann-Sofie Lidmer, 0768-27 78 45 eller
ann-sofie@lidmer.se.



Sekretariatet öppnar på onsdag kl. 12.00. Vid ankomst och innan avlastning anmäler ni er i
sekretariatet där ni visar upp hästens/hästarnas vaccinationsintyg och pass.



Icke medlem i SMHF, då kan du lösa medlemskap på plats.



Betalning skall finnas på SMHF’s konto senast 2022-07-28. Insättningen sker på BG 510-9251,
Svenska Morganhästföreningen.
Kontrollera att det totala beloppet stämmer med din anmälan, ange anmälares namn + RIKS vid
betalning.



Tävlingsledare Ann-Sofie Lidmer, 0768-27 78 45 eller ann-sofie@lidmer.se



Övriga upplysningar Ann-Sofie Lidmer, 0768-27 78 45 eller ann-sofie@lidmer.se



Domare
Showdomare: Larry Bolen
Premieringsförrättare: Hans Wallemyr
Amerikanska klasser: Larry Bolen
Dressyr samt tömkörning: Petra Alm
Löshoppning: Hans Wallemyr
Kvalitetsbedömning / Stambokföring / Bruksprov
Gångart 4-års kvalité/stambok/bruks: Hans Wallemyr
Körning 5-års kvalité/stambok/bruks: Hans Wallemyr
Uppsutten hoppning 6-års kvalité/stambok/bruks: Hans Wallemyr



Uppstallning i fasta boxar. Meddela gärna i anmälan om ni har några särskilda önskemål på placering.
I boxarna ingår en spånbal vid ankomst. Extra spån kan köpas på plats mot föranmälan. Det finns
tyvärr inte tillgång till några rasthagar.
Skottkärror finns på anläggningen men inga grepar och sopborstar, så medtag detta själv och MÄRK
UPP DEM. Vid anmälan uttages 100 kr i disposition som återfås efter att rengöring av box har blivit
godkänd av stallansvarig.
Skulle man vilja dela box med någon (ex. häst 1 har torsdag – fredag och häst 2 har lördag – söndag)
meddela det i anmälan men det är ni själva som får hitta ”boxkamraten”.



Boende i stuga. Vi har tillgång till ett antal 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 och www.julacamping.se



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



Förtäring och fest
Lunch och fika kommer att kunna köpas på plats.
På torsdagen anordnas gemensam grillning. Antingen tar du med dig egen mat att lägga på grillen eller
handlar i närliggande butiker. Grill finns på plats.
Fredag kväll erbjuds enklare middag i samband med auktionen. Glöm inte att ta med saker som kan
auktioneras ut!
Lördag kväll arrangeras kusk, groom och ryttarfest. Ev. med live musik.



Anmälningsavgifter
All anmälan är bindande och veterinärintyg eller läkarintyg krävs för att återfå den summa man har
betalt in. Detta gäller även vid skada eller sjukdom som uppstår under meetinget, för att kunna få
tillbaka kostnad för resterande klasser.
För morganhästar och morgankorsningar fr.o.m. 7 års ålder som aldrig tidigare har deltagit i
Morganriks subventioneras visningsklassen och en rid-/ eller körklass.
Glöm inte att markera detta vid anmälan.
Efteranmälan i mån av plats mot en extra avgift på 50: - per klass.
Medlem i SMHF/icke medlem:
Visningsklasser: 120: - / 170: - (häst visad av ungdom t.o.m.26 år (Young Handler) 0: Kvalitetsbedömning per moment samt bruksprov: 250: - / 350: Kvalitetsbedömning 4-åring alla delmoment: 500: - / 700: Tävlings klasser: 120: - / 170: Kids klasser: 50: Boxhyra för en natt/dag: 900: - / 1100: Boxhyra för två nätter: 1100: - / 1300: Boxhyra meeting: 1300: - / 1500: Extra spån: 100: - per bal
Hösilage: Dagspris per kg (Om vi får tag i det och då mot föranmälan)
Campingplats per natt: 400: - / 500: Campingplats hela meeting: 500: - / 700: Priserna för maten gäller både medlem och icke medlem
Middag fredag exkl. dryck vuxen: 140: Middag fredag exkl. dryck barn (tom 12 år): 90: Middag lördag exkl. dryck vuxen: 210: Middag lördag exkl. dryck barn (tom 12 år): 110: -



Nummerlapp skall användas och medtages av ryttare/kusk.



Sponsring Skulle du vilja vara med och sponsra under årets riks?
Då är du välkommen att kontakta Gunnar Lidmer, 0707-27 78 45 eller gunnar@lidmer.se



Auktionen Hålls i samband med fredagsmiddagen. Har du något liggandes som har 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 i Morgan-shopen på 10 % av den totala försäljningen på auktionen.
Lämna in bidragen vid ankomst till sekretariatet.
Tack för din medverkan!



Funktionärer Ett hjälpande handtag behövs alltid – du är varmt välkommen att höra av dig om du vill
hjälpa till under helgen.
Kontakta Ann-Sofie Lidmer, 0768-27 78 45 eller ann-sofie@lidmer.se
På hemsidan http://www.morganriks.com/ finns det mer information under fliken Funktionär.



Tävlingsreglemente (TR) Var väl förberedd och läs noga igenom SMHF´s senaste TR då vissa ändringar
har skrivits in. Reglementen, tävlingsprogram och mönster hittar du på http://www.morganriks.com/
under fliken Tävlande – Reglementen mm.



Vandringspriser Samtliga vandringspriser inlämnas till sekretariatet under första tävlingsdagen.



Klasser Varje häst får maximalt starta i fyra klasser per dag (Kids Riks räknas inte med). Vid för få antal
deltagande kan klasser komma att slås ihop. De klasser som inte ingår i någon Trophy eller i
kvalitetsbedömning och som har för få antal anmälda kan komma att strykas. (Se TR)
Tyvärr så finns det inga vagnar att låna för deltagare i körklasserna.
Utställningsklasser:
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 10 Ston
A: Ston 4 år och äldre utan föl, stambokföring samt för kvalitetsbedömning
B: Ston 4 år och äldre med föl
Klass 11 Valacker 4 år och äldre inkl. kvalitetsbedömning
Klass 12 Hingstar 4 år och äldre inkl. kvalitetsbedömning
Klass 13 Föl
Klass 14 Avelsklass - Stoet
Klass 15 Avelsklass - Hingsten
Klass 16 Morgankorsning ston
Klass 17 Morgankorsning valacker
Klass 18 Morgankorsning hingstar

Tävlingsklasser:
Klass 25 Dressyr 40 meters bana (LC:1, LB:1, LA:1, MsvB:1) (Kan komma att utgå vid tidsbrist)
Klass 26 Dressyr 60 meters bana (LB:3, LA:3, MsvC:1, MsvB:3)
Klass 27 Hoppning Clear Round (60, 80, 100 cm)
Klass 28 Hoppning (70, 90, 110 cm)
Klass 29 Hunter Pleasure
Klass 30 Western Pleasure
Klass 31 Western Riding (WRAS mönster 1, 9, 11)
Klass 32 Western Reining (WRAS mönster 5, 9, 12)
Klass 33 Trail (Kan komma att utgå vid tidsbrist. Ersätts av WE-teknik)
Klass 34 Trail-in-hand
A: Unghäst 1-3 år
B: Vuxen häst 4 år och äldre
Klass 35 Working Equitation (Lätt B)
A: Teknik
B: Speed
Klass 36 Precisionskörning
A: Clear round (+50)
B: Tävling (Lätt B +35, Lätt A +30, Msv +25)
Klass 37 Carriage driving
Klass 40 Tömkörning (Lätt västsvenskt program 1)
A: Unghäst 1-3 år
B: Vuxen häst 4 år och äldre
Kvalitetsklasser:
Klass 44 Löshoppning
A: Unghästar upp t.o.m. 3 år
B: Hästar 4 år och äldre
C: Kvalitetsbedömning 4 (5) år -Diplom
D: Hingstar Bruksprov
Klass 45 Gångarter
A: Kvalitetsbedömning 4 (5) år Gångartsdiplom
B: Bruksprov Hingstar Ridprov
C: Ridprov Stamboksförning
Klass 46 Körning
A: Kördiplom 5 år
B: Bruksprov Hingstar Körprov
C: Körprov Stamboksförning
Klass 47 Uppsutten hoppning - Hoppdiplom 6 år
Övriga klasser:
Klass 50 Leadline (OBS. Ny bana)
A: Leadline under 4 år
B: Leadline 4–9 år
Klass 51 First ridden 9-12år (OBS. Ny bana)
Klass 55 Avslutningsparad
A: SMHF Trophy Unghästar (bästa unghäst allround)
B: MSHA Trophy (bästa allroundhäst)
C: SMHF Sport Morgan Trophy (bästa sporthäst)
D: Lottdragning – Gratis deltagande för nästa års Riks
E: Avtackning Am. Domare
F: Nästa års Riks



Programmet är preliminärt och kan komma att justeras beroende på antal starter etc.
Torsdag 11 aug
Förmiddag:
45
47
27

Fredag 12 aug
Förmiddag:
1 – 18

Lördag 13 aug
Förmiddag:
35
40
25

LUNCH
Eftermiddag:
28
46
44

LUNCH
Eftermiddag:
Forts. 1 – 18
34
33

LUNCH
Eftermiddag:
26
50
51
29

Söndag 14 aug
Förmiddag:
36
37
31
30
LUNCH
Eftermiddag:
55

Hjärtligt välkomna till årets Riksutställning för Morganhäst!
Önskar Svenska Morganhästföreningen och våra sponsorer!
Sponsorer

