PROPOSITION
Svenska Morganhästföreningen bjuder in till årets RIKS, som är ett samarrangemang tillsammans med
Svenska Angloarabföreningen och Svenska Lipizzanerföreningen. Dessa rasföreningar utgör
tillsammans Avelsföreningen för Specialhästraser, ASHR. Tävlingarna är öppna för Morganhästar,
Morgankorsningar, Angloaraber, Lipizzaner och Lipizzanerkorsningar.
Datum:
26-29 juli 2018
Tävlingsplats:
Hallsta RK, Cementvägen 8, 734 32 Hallstahammar
Sista anmälningsdag:
2018-07-08
Anmälan:
Sker via evenemangets hemsida, www.morganriks.se under fliken Tävlande – Anmälan. Anmälan för
mat och boende görs i ett separat anmälningsformulär, under fliken Besökande – Mat och boende. Vid
frågor, hör av dig till Pernilla Malmborg, 0730 44 72 63, hej@morganriks.se
Upplysningar:
Morgan: Anneli Sätter Wangenfors, 070 564 90 99, anneli_s-w@hotmail.com
Angloarab: Therese Björklund, 070 573 95 95, tessie_84b@hotmail.com
Lipizzaner: Sylvia Ingemarsdotter, 070 826 66 24, sin@du.se
Efteranmälan i mån av plats, en extra avgift tillkommer med 30 kr per klass.
Betalning:
Ska vara SMHF tillhanda senast 2018-07-10.
BG 510-9251, Svenska Morganhästföreningen. Kontrollera att det totala beloppet stämmer med din
anmälan, ange namn + RIKS vid betalning.
Tävlingsledare under tävlingsdagarna:
Anne Lagerqvist och Sara Lönnberg
Domare:
Showdomare: Cliff Swanson, USA
Premieringsförrättare: Hans Wallemyr
Kvalitetsbedömning/diplom gångarter, hoppning och körning: Hans Wallemyr
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Uppstallning:
Sker i fasta boxar i stall och i mobila uteboxar. Meddela i anmälan om ni har några särskilda önskemål.
I boxarna finns två balar spån vid ankomst, extra spån kan köpas på plats. Vid ankomst är boxarna
rengjorda och plomberade, innan avresa ska boxarna lämnas rengjorda. I stallet finns gödselband med
lucka från varje box, för de mobila uteboxarna tillhandahåller Hallsta RK skottkärror för utmockning till
anvisad plats. Egen grep medtages. Hö finns att köpa på plats och anges i anmälan. Åtta mindre hagar
finns tillgängliga under helgen – för att nyttja hagarna krävs att hästen är avmaskad enligt uppmaning
från Hallsta RK. Viktigt! Du måste mocka i hagen efter din hästs utevistelse. Ta med egen vattenhink.
Boende:
Det finns ett begränsat antal campingplatser på anläggningen för husbil, husvagn eller tält. I priset
ingår el, vatten och tillgång till dusch, omklädningsrum och toaletter. Meddela i anmälan om ni har
tält, husvagn eller husbil.
För de som inte önskar bo på anläggningen finns gott om andra boendemöjligheter i hela
Hallstahammars kommun. Se kommunens egen hemsida:
http://www.hallstahammar.se/Kultur-fritid/Turism/Boende--konferens/Hitta-till-boende--konferens/
Tänk på att boka boende i god tid då det är högsäsong.
Vid bokning på något av nedan boenden uppge rabattkoden ”Rikset” för att erhålla 10% rabatt på
priset (Obs! bokning med rabattkod måste ske per telefon eller mail):

۞ Skantzen Brukshotell
www.skantzen.se 0220-212 00, info@skantzen.se
۞ Kolbäcks Gästgivaregård
www.kolbacksgastgivaregard.com 0220-403 60 info@kolbacksgastgivaregard.com
Mat och fest:
Se separat anmälningsformulär på hemsidan www.morganriks.se under fliken Besökande – Mat och
boende. Vid frågor om anmälan kontakta Pernilla Malmborg, 0730 44 72 63, hej@morganriks.se
Fredagens och lördagens middagar föranmäls och förbetalas. Vid anmälan skrivs du upp på gästlista.
I viss mån finns möjligheten att även köpa middagsbiljetter på plats.
Luncher och torsdagskvällens grillning: Intresseanmälan görs i anmälningsformuläret.
Intresseanmälan är inte bindande, och ingen förbetalning krävs utan betalning sker direkt på plats.
Torsdag lunch: Lunchbuffé
Torsdag kväll: Gemensam grillning, det går även bra att ta med egen mat att lägga på grillen.
Fredag lunch: Lunchbuffé
Fredag kväll: Middagsbuffé med auktion
Lördag lunch: Lunchbuffé
Lördag kväll: Middagsbuffé och deltagarfest
Söndag lunch: Lunchbuffé
Försäljning av frukost, fika, lättare förtäring och kall/varm dryck kommer att finnas under Riksets samtliga dagar.
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Anmälningsavgifter (medlem i ASHR-förening/ej medlem):
Visningsklasser: 120 kr / 170 kr / häst visad av ungdom t.o.m. 26 år (Young Handler) 0 kr
Tävlingsklasser: 120 kr / 170 kr
Kids Riks: 50 kr
Kvalitetsbedömning per moment: 250 kr / 350 kr
Kvalitetsbedömning 4-åring alla delmoment: 500 kr / 700 kr
Efteranmälan: +30 kr per klass
Uppstallningskostnad:
Meetingpris fyra dygn: 1200 kr / 1440 kr
Pris per påbörjat dygn: 500 kr / 600 kr
Extra spån, per bal: 90 kr / 135 kr
Hö: Dagspris (Hallstahammars inköpspris), betalas i sekretariatet innan avresa
Camping:
Vid fullbokat har hästägare företräde, annars gäller först till kvarn.
Meetingpris 2-4 dygn: 400 kr / 600 kr
En natt: 250 kr / 375 kr
Mat och fest (vuxen / vuxen ej medlem / barn 2 - 12 år):
Lunchbuffé: 70 kr / 90 kr / 50 kr
Torsdag kväll, grillning: 70 kr / 90 kr / 50 kr
Fredag kväll, middagsbuffé: 140 kr / 180 kr / 90 kr
Lördag kväll, middagsbuffé: 210 kr / 250 kr / 120 kr
Alla priser är exkl. dryck. Försäljning av dryck sker på plats (alkoholfritt, öl/vin/cider).
Anmälan är bindande, vid uteblivet deltagande krävs läkar- eller veterinärintyg för återbetalning av
anmälningsavgiften.
Hela visningsavgiften subventioneras för Young Handlers (t o m 26 år).
Vid längre resväg än 40 mil enkel resa kan man ansöka om resebidrag för överskjutande antal mil.
Nummerlappar:
Ska användas enligt Tävlingsreglemente för Morganriks (2015). Medtages av ryttare/kusk/handler.
Sponsring:
Vill du vara med och sponsra årets Riks?
Kontakta Martin Holsner, 0737 04 04 15, m.holsner@gmail.com
Auktion:
Auktionen hålls i samband med fredagsmiddagen. Auktionen är en populär tillställning, och är även en
viktig inkomstkälla för hela Riksevenemanget. För att bidra tar du med något som har hästanknytning
och skänker till föreningen, lämnas i sekretariatet senast fredag 27 juli kl. 17. Den person som skänkt
de saker som inbringar mest pengar, får ett presentkort i Morgan-shopen på 10 % av den totala
försäljningen på auktionen. Vi uppskattar om det du skänker har ett grundvärde på minst 50 kr.
Funktionär:
Ett hjälpande handtag behövs alltid – du är varmt välkommen att höra av dig om du vill hjälpa till
under helgen. På hemsidan www.morganriks.se finns mer information för funktionärer.
Vandringspriser:
Samtliga vandringspriser inlämnas till sekretariatet under första tävlingsdagen.
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Tävlingsreglemente för Morganriks (2015)
Finns tillgängligt i pdf-form på evenemangets hemsida www.morganriks.se, under fliken Tävlande –
Reglementen mm. Här finner du även andra reglementen, mönster, program, samt regler Kids Riksklasserna.
Är du inte medlem i någon av ASHR:s föreningar? Medlemskap kan lösas i samband med anmälan.
Det finns möjlighet att låna rockard till körklasserna, två finns till förfogande.
Kontakta Ann-Marie Kossowski, ann-marie.kossowski@telia.com, eller Anneli Sätter Wangenfors,
anneli_s-w@hotmail.com, om du är intresserad.
Klasser:
Varje häst får maximalt starta i fyra klasser per dag. 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.
Visning, exteriör- och kvalitetsbedömningar – Morganhästar:
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 a - Ston 4 år och äldre utan föl inklusive kvalitetsbedömning och avelsdiplom 4 (5) år
Klass 10 b - Ston 4 år och äldre med föl
Klass 13 - Valacker 4 år och äldre
Klass 14 - Hingstar 4 år och äldre
Klass 15 - Föl
Klass 16 - Morgankorsningar ston
Klass 17 - Morgankorsningar valacker
Klass 18 - Morgankorsningar hingstar
Klass 44 - Kvalitetsbedömning 4 år, Gångartsdiplom
Klass 45 - Kvalitetsbedömning 5 år, Kördiplom
Klass 46 - Kvalitetsbedömning 6 år, Hoppdiplom uppsuttet
Bästa ungsto (BUS), klass 1-3 – vinnare och reserv går vidare till BU
Bästa ungvalack (BUV), klass 4-6 – vinnare och reserv går vidare till BU
Bästa unghingst (BIH), klass 7-9 – vinnare och reserv går vidare till BU
Bästa unghäst (BU), vinnare och reserv går vidare till BIS
Bästa vuxet sto (BVS), klass 10 – vinnare och reserv går vidare till BV
Bästa vuxen valack (BVV), klass 13 – vinnare och reserv går vidare till BV
Bästa vuxen hingst (BVH), klass 14 – vinnare och reserv går vidare till BV
Bästa vuxen häst (BV), vinnare och reserv går vidare till BIS
BIS
BIS Reserv
Bästa Morgankorsning
Bästa Handler
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Visning, exteriör- och kvalitetsbedömningar – Angloaraber:
Klass 60 - Unghästar födda 2016-2017
Klass 61 - Unghästar födda 2013-2015
Klass 62 - Födda 2012 och tidigare
Klass 63 - Ston med avkomma/or för premiering inom angloarabavel; angloarab, arab, engelskt
fullblod, shagya, halvblod med högt fullblodsinslag
Klass 64 - Fölbedömning
Klass 65 - Gångartsbedömning under ryttare 3-5 år
Klass 66 - Gångartsbedömning under ryttare 6 år och äldre
Klass 67 - Löshoppning 3 år (lördag)
Klass 68 - Uppsutten hoppning 4-5 år
Klass 69 - Uppsutten hoppbedömning 6 år och äldre
Klass 70 - Unghästchampionat 3-5 år, Tristans vandringspris (ingående moment: exteriörklass,
löshoppning 3-år, uppsutten hoppning 4-5 år, gångartsbedömning under ryttare). Anmäl till
championatet, samt till respektive klass.
Klass 71 - Brukschampionat 6 år och äldre (ingående moment: exteriörklass, uppsutten hoppning
samt gångartsbedömning). Anmäl till championatet, samt till respektive klass.
a

Vid tillräckligt antal utställda hästar kan följande utmärkelser utdelas:
Bästa föl
Best In Show (utvalda hästar i exteriörklasserna (guldhästar)) (guldhästar tas in och visas på ring efter
exteriörbedömningen och BIS utses)
Best In Show Unghäst (utvalda 1- och 2 åringar)
Bästa Puts
Bäst Ekipage
Bästa Uppvisare
Tristans vandringspris / Unghästchampionat
Brukschampionat
Visning och exteriörbedömningar – Lipizzaner:
Klass 80 - Ston 1 år
Klass 81 - Ston 2 år
Klass 82 - Ston 3 år
Klass 83 - Valacker 1 år
Klass 84 - Valacker 2 år
Klass 85 - Valacker 3 år
Klass 86 - Hingstar 1 år
Klass 87 - Hingstar 2 år
Klass 88 - Hingstar 3 år
Klass 89 a - Ston 4 år och äldre utan föl
Klass 89 b - Ston 4 år och äldre med föl
Klass 90 - Valacker 4 år och äldre
Klass 91 - Hingstar 4 år och äldre
Klass 92 - Föl
Klass 93 - Lipizzanerkorsningar ston
Klass 94 - Lipizzanerkorsningar valacker
Klass 95 - Lipizzanerkorsningar hingstar
Klass 96 - Veteranklass ston 18 år och äldre
Klass 97 - Veteranklass hingstar/valacker 18 år och äldre
Klass 98 - Avkommeklass ston
Klass 99 - Avkommeklass hingstar
Klass 100 a - Anmälan för avelsvärdering, ston födda 2014 för avelsdiplom
Klass 100 b - Anmälan för avelsvärdering, ston - tilldelning eller höjning av avelsvärdeklass
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BIS
Bästa sto
Bästa hingst
Bästa valack
Brukschampion
Tävlingsklasser – öppna för alla medlemsraser i ASHR:
Klass 38 - Löshoppning (inklusive kvalitetsbedömning och löshoppningsdiplom Morganhästar)
Klass 27 - Hoppning Clear Round (60 cm)
Klass 28 - Hoppning (70, 90, 110 cm)
Klass 29 - Hunter Pleasure
Klass 33 - Trail in hand
Klass 39 - Trail
Klass 36 - Precisionskörning (Deb +50, Lätt +40, Msv +30, Svår +20)
Klass 37 - Carriage Driving
Klass 52 - Working Equitation Teknik
Klass 50 - Långa tyglar (SLF:s program för långa tyglar 2016)
Klass 40 - Tömkörning dressyr (Lätt västsvenskt program 1)
Klass 25 - Dressyr 40-metersbana (LC:1, LB:1, LA:1, MsvB:1)
Klass 26 - Dressyr 60-metersbana (LB:3, LA:3, MsvC:1, MsvB:3)
Klass 30 - Western Pleasure
Klass 31 - Western Riding (WRAS mönster 1, 9, 11)
Klass 32 - Reining (WRAS mönster 5, 9, 12)
Klass 53 - Kids Riks, Leadline under 4 år
Klass 54 - Kids Riks, Leadline 4-9 år
Klass 55 - Kids Riks, First ridden 9-12 år
Klass 51 - Working Equitation Teknik, clinic/träningstillfälle – gratis deltagande i mån av plats,
intresseanmälan görs i förväg men är ej bindande. Det går även att anmäla sig på plats i sekretariatet.
MSHA Trophy (bästa allroundhäst)
SMHF Sport Morgan Trophy (bästa sporthäst)
SMHF Trophy Unghästar (bästa unghäst allround)
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Program:
Nedan visas den ordning som klasserna genomförs i.
Torsdag 26 juli
44
38
46
27
28
51

Fredag 27 juli
1-10
13-18
80-100
33
39
29

Lördag 28 juli
60-71
52
36
37
45
50
40
25
26

Morgans:
BUS, BUV, BUH, BU,
BVS, BVV, BVH, BV, BIS
Bästa handler

Angloaraber:
Bästa föl
BIS
BIS Unghäst
Bästa Puts
Bäst Ekipage
Bästa Uppvisare
Tristans vandringspris/
Unghästchampionat

Lipizzaner:
BIS
Bästa sto
Bästa hingst
Bästa valack
Brukschampion

Söndag 29 juli
30
53
54
55
31
32
Avslutningsparad
Morgans:
Avelsklass
MSHA Trophy (bästa
allroundhäst)
SMHF Sport Morgan
Trophy (bästa
sporthäst)
SMHF Trophy
Unghästar (bästa
unghäst allround)

VI ÖNSKAR ER VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRETS RIKS!
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