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1. Motion gällande mätning av minishetland.
2 Anledning:
Det har på ett av SSS höstmöten bestämts att minishetland skall mätas på varje utställning under
ponnyns hela liv. Vi kan inte förstå anledningen till detta.
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Problemet:
Problemet blir för dessa ponnyer som ligger nära maxgränsen, dvs 86 cm. Ena utställningen kan dom
vara 85 för att nästa vara 87 cm. En ponny på 87 cm har inte lika lätt att hävda sig i en klass med
stora standard shetland. Dessutom förlorar ponnyn i värde om den inte håller minimåttet.
En RS hingst behöver aldrig mätas på utställning och därför anser vi att detta även skall gälla för
övriga. Har en ponny RS eller är offentligt mätt på en avelsvärdering så skall detta gälla även på
utställning och under ponnyns livstid. Mankhöjden skrivs in på webstamboken och den mankhöjden
skall gälla för ponnyn.
Vi tror att det blir lättare för såväl arrangörer som utställare om man slipper mätningen varje gång.
Att en mini plötsligt hamnar i en standard klass gynnar ingen.
Beslut som önskas att årsmötet bifaller:
Vi yrkar på att mätning av shetlandsponnyn, mini eller standard kan uteslutas på utställning om
ponnyn är mätt på avelsvärdering eller har ett gällande mätintyg. Vid en sådan mätning skall såväl
mankhöjd som skena mätas.
Övriga ponnyer mäts på utställningsplatsen vid behov. Tre åriga ponnyer som inte är mätta på
avelsvärdering mäts alltid på utställningsplatsen.
Ponnyer under 3 år mäts inte.
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Tid för genomförande av förändring :
Förändring ska vara genomförd omgående eller senast 15 Maj 2018
Protokollförare av årsmötesförhandlingarna skall använda motionens fulla skrivning i protokollet.
Avelsgruppen Shetland:
Anne Pagmar, Emelie Moberg, Kristina Blad, Vanja Samuelsson, Madeleine Jansson, Gunilla Faust,
Frida Erixon, Åke Faust, Katja Löthaders, Ida Sellén-Andersson, Liselott Sellén-Bore, Jenny
Gunnarsson, Marie Claesson

