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1. Riksgruppen 
Riksgruppen arbetar fram förslag för utformning av Riks. Förslag ska godkännas i styrelsen innan 
de verkställs. 

Riksgruppen har ansvaret för att: 
• Utse arrangör (se Arrangör) 
• Ta fram en anmälningsblankett för anmälan 
• Utarbeta standardinbjudningar 
• Skall i god tid (minst två månader innan) påminna tidigare riksvinnarens ägare om att BIS-

pokalen skall graveras och finns på plats 
• Införskaffa rosetter (se Rosetter) 
• Söka donationer och tar fram standardbrev och tackbrev 
• Se till att reglemente med bedömningsprinciper finns på plats 
• I samarbete med arrangören se till att showinformation skickas till samtliga deltagare innan 

utställningen 
• I samarbete med arrangören göra reklam för utställningen (se Reklam före utställningen) 
• Se till att nummerlappar går att köpa vid utställningen. 
• I samarbete med arrangören se till att bedömningslappar finns på plats 
• I samarbete med arrangören utse en fotograf (se Fotografering) 
• I samarbete med arrangören utse reporter och rapportera om resultatet (se Rapportering och 

Resultat) 
• Hålla ett reglemente uppdaterat 

 

 

2. Arrangören 
Arrangören får själv ställa ut gratis på Riks (vid delat ansvar delas fria utställningen på antalet 
arrangörer, vid två arrangörer får båda ställa ut till 50% av priset). 
 
Arrangören har ansvaret för att: 

• Ordna lokal (se Lokal) 
• Om så önskas ordna bandpriser 
• Se till att dryck finns tillgänglig vid utställningen 
• Se till att miniräknare finns tillgänglig vid utställningen 
• Se till att pennor finns tillgängliga vid utställningen 
• Se till att första hjälpen kit (både för människor och modeller) finns tillgänglig vid utställningen 
• Kunna ge förslag på boende 
• Meddela styrelsen samt anmälda deltagare om riks tvingas ställas in 
• Kunna arrangera transport till och från lokalen 
• Bestämma i fall att något faller utanför gängse regler (gärna efter rådfrågning med 

riksgruppsmedlemmar om sådana finns på plats) 
• Ta emot anmälningarna 



• Sammanställa klasslistor 
• Utse domare 
• Utse Ringmaster(s) för utställningen 
• Bestämma sista anmälningsdatumet (riksgruppen rekommenderar att arrangören har minst tre 

veckor på sig) 
• Ansvara för rikslådan, där material förvaras mellan riksutställningar 
• Ansvara för hanteringen av ev. störningsmoment under bedömning 

3. Vart Riks skall hållas 
Riks bör om så är möjligt alternera mellan olika delar av landet. 

4. När Riks skall hållas 
Riks skall ligga mot slutet av året. Medlemmar i SMHF uppmanas att ej lägga annan liveshow 
månaden innan/efter rikshelgen. 

5. Lokal 
Rörande pengar till lokalhyran tar arrangören upp frågan med riksgruppen som tar beslut. 
Frivilligt (men piffigt) är namnlappar på deltagarnas bord. Deltagarna får gärna ta med dukar/lakan att 
täcka borden med. 
Bord och stolar skall finnas för samtliga deltagare, till salu-bord, bedömningsbord, 
novisbedömningsbord och championbord (gärna med neutral bakgrund och bra ljus för att underlätta 
fotograferingen). 
Saker att tänka på vid val av lokal: 

• Bra ljus, lämpligt för bedömning och fotografering (gärna naturligt ljus, men får ej vara 
bländande/så starkt/varmt att modellerna kan ta skada). 

• Rökfri 
• Rymlighet (den bör vara rymlig) 
• Tillgång till toalett 
• Tillgång till någon typ av kök (kokplatta och rinnande vatten). 
• Låsningsbar 
• Djur får ej vistas där inne 
• Skydd från insyn 

6. Ekonomi och ekonomiskt ansvar 
Se Lokal för lokalhyra. Se Arrangören för arrangörens möjlighet att ställa ut gratis. Se Anmälan till riks 
för anmälningsavgifter. 
SMHF tar ej ekonomiskt ansvar för modeller på riks (skall framgå i inbjudan). 

7. Kvalning 
Vilka får kvala hästar 

Enbart medlemmar i SMHF. 

Vilka hästar kan kvala 

Hästar som ej får ställa ut på riks får ej heller kvala (se diskvalificerande fel). 



Rikskort 

Skall ha olika färg varje år. 

Vad får ändras på rikskort 

• Ägarnamn 
• Hästnamn 

Vad får inte ändras på rikskort 

• Kön 
• Ras 
• Modell 

Borttappade rikskort 

Ersätts ej. 

Utskick av rikskort 

Bör skickas ut så att ägare allra senast har dem till sista anmälningsdag till riks. 

Till vilka shower måste kvalas 

Kvalning sker enbart till Öppna Riks, ej till Performance Riks, Fantasyriks eller Novisriks. Observera 
att ägare får alltid ställa ut (max fem för veteran, tio för novis) okvalade hästar (se Deltagande av 
okvalade hästar), även om ägare i övrigt inte äger några kvalade hästar. 

Deltagande av okvalade hästar 

Varje ägare får delta med fem okvalade hästar (10 för novis). Undantag från kvalningsregler är också 
hästar ägda av gästdeltagare, se Gästdeltagande. Observera att ägare får alltid ställa ut okvalade 
hästar, även om ägare i övrigt inte äger några kvalade hästar. Kvalad häst får ställas ut istället för 
okvalad, d.v.s. antalet okvalade hästar som ägare får ställa ut är inte vikt enbart för okvalade hästar – 
att showa kvalad häst på plats för okvalad förbrukar ej rikskort för showade hästen, utan hästen 
behåller rikskortet. 

Generellt för att en show skall vara kvalande 

Endast liveshower hållna av SMHF-medlem utannonserad i MHN eller på hemsidan, med minst fyra 
deltagande SMHF-medlemmar. Antalet ägare gäller showtillfället, d.v.s. så länge fyra ägare anmäler tll 
showen som helhet så kvalar  även mindre utställningar inom utställningen (förutsatt att de uppfyller 
andra regler för om de skall vara kvalande). 
 
För att en show skall vara kvala krävs att resultat för showen skickas till kvalansvarige. För att showen 
skall kvala till ett Riks måste resultaten ha inkommit till kvalansvarige senast tre veckor innan sista 
anmälningsdagen till Riks. Inkommer resultatet senare kvalar showen istället för nästkommande 
kvalperiod. Om resultat ej inkommit ett halvår efter showdatum skall kvalkortsansvarige skicka 
påminnelse till showhållaren. Om ej resultat inkommit ett år efter showdatum räknas showen som icke 
kvalande. 
 
Showen får inte endast vara öppen enbart för noviser (med undantag för Novisriks och 
Novisvårshowen, vilka är kvalande). Showerna får vara öppna för segment av modeller, t.ex. 



Bendables Only, Resins only, enbart minis, etc., ej kvalande är dock shower som till sin helhet endast 
dömer hästens färg eller är öppen endast för Performance. 
 
Vid tveksamheter rörande om en show är kvalificerande bestämmer kvalansvarige i samråd med 
riksgruppen och informerar om detta. 

Kvalning på fotoshow 

Endast på show hållen av SMHF-medlem utannonserad i MHN eller på hemsidan (minst 2 veckor före 
utsatt datum), med minst 4 deltagare (SMHF medlemmar). Fotoshowståget kan även anlita 
utomstående domare (icke medlem) för bedömning. 

Champion och Champion reserv kvalar (om man följer Riksreglementets championatsindelning, 
annars gäller minst 10 deltagare inom championatet). I fall av ras/registershow kvalar BIS och BIS 
reserv, vid minst 10 deltagare/championat kvalar även Champion Sto, Hingst/valack och föl. Showen 
får inte vara öppen enbart för noviser (undantag SMHF Fotoshowstågs Novisavdelning). Shower för 
segment av modeller (endast OF, Mini etc.) kvalar. Dock kvalar inte färgshow eller 
performance. Resultatet av showen måste skickas till Kvalansvarige för att kvalkort skall kunna 
erhållas. 

Kvalning på liveshow 

Endast liveshower hållna av SMHF-medlem, utannonserad i MHN eller på hemsidan (minst 2 veckor 
före sista anmälan) med minst 4 deltagare (varav minst 3 SMHF medlemmar på plats - skickade 
räknas ej). Resultatet av showen måste skickas till Kvalansvarige. Klassvinnare och klasstvåor i typ- 
och rasklass kvalar (tvåor endast om modellen slår minst en annan, vid klasser med bara 2 deltagare 
kvalar endast ettan). Riksutställningen är en kvalande show och kvalet gäller då för två efterföljande 
riks. Noviser kvalar inte på show enbart för noviser förutom på Novis Riksutställningen och 
Novisvårshowen, då kvalar även noviserna. 

Incheckning av kvalade hästar vid utställningen 

Detta sköts av Kvalansvarige (eller av riksarrangören utsedd ersättare) innan bedömning. 
Kvalansvarige får delegera arbetet samt ta hjälp av ytterligare personer vid behov. 
 

Kvalkortsgruppen 

En officiell grupp för kvalansvarige och av denne rekryterade medarbetare för att stödja kvalarbetet. 
 

Kvalansvariges ansvar 

• Kvalansvarige skickar ut rikskort, förslagsvis i samband med MHN-utskick 
• Sköter kontroll av kvalningen innan utställningen startar 
• Ta fram nya färger för rikskorten 
• Se till att listor på kvalande hästar finns hos riksarrangören till Riks 
• Redovisa i MHN och webben alla shower med statusinformation om de skulle kunna kvala, 

om de kvalade (eller varför inte), status på rikskort från showen etc. 
• Uppdaterar Rasappendix (med stöd från riksgruppen) 
• Markering av möjligen kvalade shower i MHN 



• En månad innan riks skicka lista på kvalade hästar till arrangören 
• Påminner showhållare om att skicka in resultat 6 månader efter hållen show om ej resultat 

inkommit 

Kvalperiod 

Kvalning gäller i två år eller två efterföljande Riks. Dock förverkas kortet efter användande. 

Rikskortsbilder 

Skall finnas tillgängliga online för användande på webbsidor i samband med modell som vunnit dessa. 

Förverkning av rikskort 

Rikskort förverkas efter användande. Om ett rikskort använts på riksutställning märks detta kort som 
använt och är efter detta ej giltigt. 

8. Öppna Riks 
Se Bedömning av Öppna riks; Priser; Klass- och Championatindelning; Röstning; samt Kvalning. 
Observera att ägare får alltid ställa ut okvalade hästar (se Deltagande av okvalade hästar), även om 
ägare i övrigt inte äger några kvalade hästar. 

Rosetter 

• BIS – blå/gul 
• BIS Reserv – två nyanser av blått 
• Champion – blå 
• Champion reserv – grön 

Vem får deltaga 

Medlem i SMHF eller gästutställare (se gästutställare). Novis som deltar i Novisriks får även ställa ut 
samtidigt på Öppna Riks.  

Maxantal 

Maxantal hästar att ställa ut på riks är 40. 

9. Bedömning av Öppna Riks 
Se Hjälpmedel vid bedömning och Diskvalificerande fel. 

Bedömningslappar 

Skall enkelt visa de olika bedömningspunkterna och ge utrymme för kommentarer. De skall ha 
information om shownamn, datum samt kommentarsfält. Exempellappar skall finnas tillgängliga vid 
bedömningen. 

Antal ringar 



Två ringar bör dömas samtidigt, men om så behövs kan fler ringar öppnas utefter behov och antal 
domare. 
 

En domare 

En domare per klass delar ut poäng. Innan domaren lämnar över bedömningen till ringmastern 
kontrollerar denne om ev. ”dublettpoäng” finns och löser då först ”stridigheten”. 

4 bedömningspunkter 

• Rastyp 5-gradig skala 
• Exteriör 5-gradig skala 
• Utstrålning 3-gradig skala 
• Skick/collectability 3-gradig skala 

Den 5-gradiga skalan 

Halvpoäng kan användas. 
     5 – så gott som felfri 
     4 – mycket bra men något fel 
     3 – godkänd, ett par fel kan godtas 
     2 – flera större fel 
     1 – allvarliga fel 

Den 3-gradiga skalan 

Halvpoäng kan användas. 
     3 – så gott som felfri 
     2 – godkänd, ett par fel kan godtas 
     1 – allvarliga fel 

Skick/Collectability 

• OF – saker att väga in för OF-modeller är (negativt) slitskador, bubblor i plasten/färgen och 
skarvar; (positivt) hur sällsynt en utgåva är och detaljrikedom. En modell måste inte vara 
sällsynt för att få höga poäng, men sällsynthet kan ”väga upp” smärre fel. 

• Målade/omgjorda – här tas inte sällsynthet med i beräkningen, utan hur välgjort arbetet på 
modellen är: jämn färg, att färgen inte är ”utkladdad”, god preppning, avsaknad av penseldrag 
(om det inte tydligt framgår att de är medvetna), detaljrikedom o.s.v.. Slitskador, bubblor och 
skarvar är givetvis även här negativa. 

10. Performance Riks 
Se Hjälpmedel vid bedömning, Priser, Röstning, Tider och Diskvalificerande fel. 

Klasser och championat 

Fyra championat hålls: 

• Engelskt (hoppning, ridning (dressyr, saddleseat etc), galopp och fälttävlan, hästspel 
(gymkhana, etc.)) 

• Körning ( trav och övriga körgrenar) 
• Western (stockwork, western pleasure, western trail, barrelracing, etc.) 



• Kostym och Scenarios (arab, övriga kostymer (indian, parad, etc.), scenarior). 

Bedömning 

Två domare bör användas men vid brist och inte tillräckligt många domare närvarade räcker det med 
en. Domarna skriver tillsammans kritiklapp. Bedömningen sker enligt svensk standard, om inte ägaren 
själv bifogat dokumentering av annan standard. Punkterna för bedömning är: 

• Häst(ar) skall vara ändamålsenlig(a). Behöver ej vara perfekt(a) för rasen/typen/exteriören.  
• Utrustning (tillpassning) 
• Docka (plus) 
• Scenario (tanke bakom, ändamålsenlighet) 

Rosetter 

• BIS – blå/gul/rosa 
• BIS Reserv – rosa/gul 
• Champion – mörkt lila 
• Champion reserv – rosa 

Maxantal 

Maxantal på 10 bidrag/ägare. 
 
Minimiantal utställare 
 
Önskvärt är minst 4 utställare men efter överläggning kan utställningen genomföras med 2 eller 3 
utställare. Vid färre utställare än 4 delas priser ut enbart till BIS och reserv. Vid 4 utställare eller fler får 
även alla champions rosett. Tillräckligt antal domare måste också säkerställas. 
 

11. Fantasyriks 

Klasser och championat 

Fyra championat hålls: 

• Decorators 
• Behornade 
• Bevingade 
• Övriga 

Bedömning 

Två domare bör användas men vid brist och inte tillräckligt många domare närvarade räcker det med 
en. 
Punkterna för bedömning är: 

• Skick/arbete 
• Utstrålning 
• Att hästen uppfyller angiven typ 



Rosetter 

• BIS – ljusblå/ljusgul/regnbåge 
• BIS Reserv – ljusblå/regnbåge 
• Champion – ljusblå/regnbåge 
• Champion reserv – ljusgrön/regnbåge 

Minimiantal utställare 
 

Önskvärt är minst 4 utställare men efter överläggning kan utställningen genomföras med 2 eller 3 
utställare. Vid färre utställare än 4 delas priser ut enbart till BIS och reserv. Vid 4 utställare eller fler får 
även alla champions rosett. Tillräckligt antal domare måste också säkerställas. 
 

12. Novisriks 
Se Championatindelning, Priser samt Röstning. 

När och var 

Önskvärt är att Novisriks hålls på lördagen på ett särskilt bord men kan vid behov flyttas till söndagen. 
De anmälda utställarna ska informeras om detta i god tid. 

Bedömning 

Enväldig domare, som dömer på samma lappar som Öppna Riks (Bedömning av Öppna Riks och 
enligt samma principer). Domaren är enväldig per klass, totalt kan flera domare användas vilka dömer 
olika klasser i showen. Kommentarer bör skrivas. 

Vem får deltaga 

Medlem i SMHF som är novis när utställningen hålls. Deltagare på Novisriks får även deltaga (mot 
specificerad avgift) på Öppna Riks och Performanceriks om så önskas. 

Maxantal 

Maxantal på 20 modeller/ägare. 
 
 
Minimiantal utställare 

 
Minst två utställare ska vara anmälda till Novisriks för att showen ska genomföras. 
 

Vilka modeller får ställas ut 

• OF i plast. Hit räknas även restaurerade OFs, ”paint your own test runs” och factory customs. 
• Massproducerade OF av alla material. Massproducerat definierar vi som utgivet i utgåvor över 

250 exemplar. Till massproducerade resins räknas exempelvis Northlight samt Border Fine 
Art. När en novis vill anmäla en modell som han eller hon tror kan räknas till massproducerad, 
men som ej är av typ uppräknad här bör han eller hon kontakta riksgruppen med information 
om modellen. Frågor om en modell räknas som massproduceras måste ställas till riksgruppen 



minst två veckor innan sista anmälningsdag för att svar skall hinna utredas (senare frågor 
besvaras inom mån av tid). 

• Plast och massproducerat omgjort av novisen. 

Kvalning 

Kvalning behövs ej. 

Rosetter 

• BIS – blå/röd/gul 
• BIS Reserv – blå/röd 
• Champion – röd 
• Champion reserv – gul 

13. Gästdeltagande 
Gästdeltagare är utställare boende utanför Sverige som ej är medlem i Svenska 
Modellhästföreningen. Gästdeltagandes hästar behöver ej kvala. Dessa är dock begränsade till max 
20 modeller på Öppna riks. Gästutställare får betala utställning på plats. 

14. Reklam före utställningen 
Riksgruppen ansvarar för att: 

• Annonsera på relevanta webbsidor, inklusive riks egna webbsidor. 
• Annonsera i relevanta tidningar. 
• Tillhandahålla information som alla intresserade kan sprida på t.ex. mailinglistor. 

15. Fotografering 
Bilder måste tas på samtliga champions och champions reserv. Dessa skall göras tillgängliga för a) 
webbansvarige b) MHN 
Fotografen utses av Riksgruppen och kan vara samma person som Rapportören. 
Fotografen måste få tid och plats att ta bilderna. Fotografen får placera om hästarna som han eller hon 
önskar för att ta så bra kort som möjligt. Ägare får närvara vid fotografering och vara behjälplig med 
förflyttning av hästen, men fotografen bestämmer när fotograferingen är klar. 

16. Rapportering och Resultat 
Under Showen 

Klassresultat måste läsas upp under showen med minst förstaplats och andraplats. Att läsa flera 
placeringar är frivilligt. 

Efter Showen 

En eller flera rapportörer utses av Riksgruppen. Det kan vara samma person som Fotografen. 

• Rapport och bilder skall skickas till tidningar i vilka utställningen annonserats 



• Rapportering till MHN skall göras med reportage om varje utställning, fullständiga resultat, 
bilder på samtliga champions och champions reserv 

• Webbansvarige skall sätta upp fullständiga resultat på Riksutställningens webbsidor. Bilder 
skall finnas på samtliga champions och champions reserv 

Resultat skall skrivas med championaten i alfabetisk ordning. 

17. Tider 
Utställningen hålls under två dagar. Arrangören gör ett tidsschema och öppnar lokalen utefter det. 
Novisriks bör hållas på lördagen tillsammans med Öppna riks men kan vid behov flyttas till söndagen. 
Fantasy bör hållas på söndagen med kan vid behov flyttas till lördagen. 
Performance bör hållas på söndagen. 

18. Numrering av hästar 
Modellerna skall vara numrerade i löpande nummer för hela showen, d.v.s. bara en häst skall ha ett 
nummer. 
Deltagarna bör få tillgång till sina nummer några dagar innan utställningen för att kunna förbereda sina 
nummerlappar. 
Deltagarna skall själva ordna lappar, men lappar skall kunna gå att köpas på plats. 
På lapparna skall enbart nummer stå – aldrig t.ex. hästens eller ägarens namn. 

19. Uppställning av hästar 
Ringmastern skall annonsera klasserna och den tid ägarna har på sig att ställa upp hästarna – max 
fem minuter, helst snabbare. Ägarna ansvarar för att hästarna kommer upp på utställningsbordet. 
Ringmastern kan vägra utställare att ställa upp modell om bedömning redan startat. 
 

20. Hjälpmedel vid bedömning 
Domarna kan ta hjälp vid bedömning av t.ex. böcker, tillfrågande av expert och liknande. 
Riksgruppen ansvarar för att rasbeskrivningar finns tillgängliga på plats. 
 

21. Diskvalificerande fel 
Även icke-domare kan påpeka diskvalificerande fel. Häst som diskvalificerats får ej flyttas till ”mer 
lämplig klass” under utställningens gång. 

I fall av tveksamhet 

Bestämmer arrangören och sedan behandlar riksgruppen frågan till nästa riks. 

Diskvalificerar 

• En häst med färg som inte är tillåten i en ras skall diskvalificeras. 
• En häst med för rasen ej förekommande färg skall diskvalificeras, även om färgen är tillåten 

(se dock undantag för historiskt korrekta färger). 
• Fantasy/Sci fi-hästar får ej ställas ut i vanliga rasklasser. 

Tillåts 



• En häst med färg tillåten men icke existerande i rasen idag, men som har funnits (t.ex. 
historiskt korrekta färger) får delta. 

• Hästar med molded on tack får ställas ut i vanliga rasklasser 

22. Röstning 
Championatröstning 

Championvinnare röstas fram av samtliga närvarande deltagare som inte äger eller har gjort om 
någon av hästarna genom handuppräckning där flest röster vinner. Vid lika antal röster får de som 
röstat på någon av de andra ej längre aktuella hästarna lägga sin röst på en av de som ligger lika. Vid 
behov kan även utomstående publik tillfrågas för särskiljning. Står det fortfarande jämt avgörs 
vinnaren genom lottning. Gäller både Champion och reserv. När Champion utsetts ställs tvåan i dess 
klass fram inför röstning av reserv. 
 

BIS-röstning 

BIS rankas fram genom att samtliga deltagare rankar samtliga champions. Champion Reserv i BIS-
vinnarens championat möter den andra-rankade championen i röstning om BIS Reserv. 

23. Klass- och Championatindelning 
Rasindelning 

När fråga uppstår på plats bestämmer i första hand närvarande medlemmar ur riksgruppen vart den 
placeras. Är ingen ur riksgruppen på plats bestämmer arrangören och informerar senare riksgruppen 
om det temporära beslutet. 

Klassdelning 

Klasser på minst 12 hästar skall delas, dock enbart om naturlig delning kan göras där minsta klassen 
är 3 hästar (d.v.s. normalt är en klass max 11 hästar stor). Klasser delas in enligt följande, fallande 
räkning: 

1. Championat 
2. Undergrupper inom Championatet 
3. Raser 
4. Kön 

Dock om ingen rimlig klassindelning kan göras får steg hoppas över. T.ex. om 12 Brittiska kallblod har 
anmälts, men ingen ras har tre representanter kan undergruppen istället delas upp könsmässigt, om 
detta låter sig göras. 

Championat 

De championat som gäller för Öppna riks samt Novisriks är följande: 

• Föl 
• Arabiska Fullblod 
• Kallblod (brittiska*, övriga) 
• Ponnyer (brittiska*, övriga) 
• Rid- och vagnshästar (europeiska, amerikanska, asiatiska/oceanska/afrikanska) 



• Sporthästar 
• Stockhorses 
• Vildhästar och korsningar  
• Övriga hästdjur 

* = brittiska öarna, d.v.s. inklusive Irland 

Följande championat kan dynamiskt dela in: Kallblod, Ponnyer samt Rid- och Vagnshästar. 
Dynamiska indelningen sker efter de underdelningar listade efter championaten ovan. 

Ett par Championat har underavdelning som benämns ”brittiska”. Med detta omfattar vi de brittiska 
öarna, d.v.s. inklusive Irland, United Kingdom, Isle of Man och Jersey. 

Till championat Vildhästar och korsningar efterfrågas typ av korsning vid anmälan av korsning. 

Championatindelning och Rasappendix 

Till vilket championat en ras tillhör dokumenteras i Rasappendix. Detta uppdateras av 
rikskortsansvarige med stöd av riksgruppen. Rikskortsansvarige notifierar även ansvarige för 
informationshäftena om att ny ras tillkommit. En ras läggs in om häst i rasen kvalat eller om 
fråga om rasens championattillhörighet uppkommit. Rikskortsansvarige kan lägga in ras direkt 
om indelningen känns självklar; är indelningen inte självklar eller om fråga uppkommer 
grundas beslut med riksgruppen. Ändringar redovisas löpande till SMHFs webbsidor och till 
MHN (alla ändringar som inkommit till två veckor innan deadline). 

Championatordning 

Championatordningen under utställningen är upp till arrangören, rekommenderas dock att 
fölchampionatet hålls först. 

24. Anmälan till Riks 
För varje häst skall anges åldersgrupp (åring/föl eller äldre), namn, kön, ras, modell och om den är 
omgjord hur och av vem. 

Sista anmälningsdag 

Bör vara i god tid före utställningen. Tänk på att det tar minst tre dagar för kassören att få information 
om insättningar på föreningens konto. Ytterligare minst en vecka plus dessa tre dagar bör vara mellan 
sista anmälningsdatum och utställningen. Det bör också finnas gott om tid för sammanställningar av 
anmälningar och utskrift av klasslistor. 
Sista anmälningsdagen bör också vara en veckodag så att brev kan komma fram den dagen. 

Anmälningsavgifter 

Avgifterna bestäms av Årsmötet. Avgift skall vara inbetalt in på föreningens konto senast sista 
anmälningsdagen. Inbetalningsdatum på avgiften skall alltså vara senast sista anmälningsdagen. 
Undantag görs för person boende utomlands, som får betala på plats. Avgiften är förverkad om man 
inte kommer, om ej läkarintyg kan uppvisas. Ställs Riks in betalas avgiften tillbaka.  

Anmälningsblankett 

Anmälan skall göras på för detta ändamål speciellt framtagen blankett, vilken skall medfölja det 
nummer av MHN i vilket Riks utannonseras. 



 

Att skicka hästar 

Arrangören får ta emot skickade hästar, men det är på arrangörens ansvar och inget som krävs av 
arrangören. Om arrangören väljer att ta emot skickade hästar rekommenderas att denne tänker på att 
detta kan vara tidskrävande och att särskilt till performance kan det vara bra att begära utförliga 
detaljer för utrustningen. Om arrangören vill ta emot skickade hästar (och att det inte sker på SMHFs 
ansvar) bör framgå av inbjudan. 
 

25. Klasslistor  
Listorna skall vara uppdelade efter championat, underchampionat och klasser. Klasserna skall vara 
numrerade. Sträcker sig klasslistan över mer än ett papper skall dessa vara häftade. 

På klasslistorna skall finnas: 

• Årtal och datum 
• Lista av anmälda ägare (med initialer om sådana används i listan i övrigt) 
• Utrymme för ifyllande av BIS, BIS Reserv, Champions och Champion Reservs. 
• Utrymme för inskrivande av domare i resp. klass 
• Utrymme för inskrivande av resp. hästs poäng och klassresultat. 

Information per häst och klass 

Per häst skall i varje klass finnas fullständig information. Uppgifter som täcks av klassen behöver dock 
inte nödvändigtvis stå med, d.v.s. i en klass för Arabhingstar behöver ej ras och kön stå med, då alla 
modeller i den klassen skall vara hingstar och araber. Fullständig information är: 

• Namn 
• Ras 
• Kön 
• Modell (och vem som ev. gjort om den) 
• Ägare (initialer räcker, men dessa måste då finnas i samband med listan av anmälda ägare) 

26. Priser 
Rosetter 

Samma typer av rosetter köps in från år till år, med samma färger (se respektive utställning) och 
utseenden. Rosetterna skall ha föreningens logotyp på centrumbrickan och tryck på banden. 
Rosetterna bör köpas sex månader innan utställningen och vara på plats senast en månad innan. 

Rosettbilder 

Skall finnas tillgängliga online för användande på webbsidor i samband med modell som vunnit dessa. 

Borttappade/förstörda priser 

BIS- och BIS reserv-rosetter kan ordnas ersättningsrosetter för, till självkostnadspris. 



Pokal 

BIS-vinnaren pokalen skall graveras med vinnarnamnet 

Skänka registerpriser 

Om register skänker priser med krav på t.ex. registrering av modellen kontrolleras detta genom att 
hästens ägare förfrågas om hästen kvalificerar. 

Donationer 

Donation som ej kunnat delas ut sparas till kommande Riks om inte donatorn specificerat annat. 
Donation som ej specificeras kan delas ut till valfri del av Riks. 

27. Om riks hålls eller inte 
Minst fyra deltagare måste finnas på plats på Öppna Riks för att utställningen skall hållas (att skicka 
hästar räcker inte), detta för att säkerställa tillgång på domare. Om minimiantalet underskrids skall 
arrangören kontakta styrelsen samt deltagarna direkt efter sista anmälningsdag så att riks kan ställas 
in och avgifter betalas tillbaka. Vid inställd show skall alltid donatorer informeras, dessa skall också 
informera om vad som ska göras med priset vid ev. inställd show. 
 
Ställs Öppna Riks in ställs även Novisriks, Fantasyriks och Performanceriks in. Se minimi antal 
deltagare för dessa under respektive punkt. 

28. Arrangemang utanför Riks 
Inga andra extra klasser eller shower bör hållas i samband med riks. 
 

29. Domare 
Domare får ej äga häst i klassen domaren skall döma. I största möjliga mån skall undvikas att domare 
tvingas döma klass i vilken häst finns som domaren har gjort om eller som ägs av medlem i domarens 
familj, endast i undantagsfall skall detta tillåtas. Domaren bör vara en person som är kunnig om såväl 
modellfel som hästfel, helst även kunnig i den ras som skall dömas. Domaren måste inte vara medlem 
i Svenska Modellhästföreningen. 

30. Auktion 
En auktion till förmån för SMHF får gärna hållas i samband med Riks. Auktionsansvarige utses av 
styrelsen. 

31. SMHFs Stjärnshoware 
Antal uppnådda rikskort ger titeln ”Stjärnshoware” till hästen. Även förbrukade rikskort (d.v.s. kort som 
använts för att ställa ut häst på riks) får användas till detta. Även Fantasymodeller kan få dessa titlar. 
Kvalkortsansvarige ansvarar för stjärnkorten. 

Att ansöka om kort 



Ansökning av kort görs till kvalkortsansvarige. För perioden 2013 och framåt räcker det att skicka 
information om vilka kort som skall användas (i vilken show och vilken klass kortet vanns). 
Kvalkortsansvarige kontrollerar mot listor och bockar av använda kort. För kort vunna under tidigare 
perioder måste kort visas upp för kvalkortsansvarige, detta kan göras på live alt. att de mailas till 
kvalkortsansvarige (på egen risk) alt. scannas in och skickas till kvalkortsansvarige (hästinformation 
och showinformation måste synas). 

Ersättningskort 

Om modell bytt namn eller kort bortkommit ersätts kort mot avgift (kvalkortansvarige kan informera om 
gällande kostnad för detta). 

Valörer 

• Brons: 5 rikskort 
• Silver: 10 rikskort 
• Guld: 15 rikskort 

Uppväxling 

Erhållna rikskort kan användas för att byta upp mot ädlare valör: d.v.s. för silverkort växlas bronskort in 
+ 5 ytterligare rikskort. Det går att lämna in hela antalet i rikskort direkt, t.ex. direkt lämna in 15 rikskort 
för guldkort. 

Kvalkortsansvariges ansvar 

Kvalkortsansvarige för listor för dessa kort, med vilka hästar som uppnått och med vilka rikskort som 
bidrog till vinsten. Kvalkortsansvarige skickar ut korten, förslagsvis i samband med MHN. I MHN 
presenteras fortlöpande listor över de nya stjärnshowarna. 

Stjärnkortsbilder 

Skall finnas tillgängliga online för användande på webbsidor i samband med modell som vunnit dessa. 

32. Novisvårshowen 

Novisvårshowen är en separat show från riksutställningarna, men faller under Riksgruppens ansvar 
och riksgruppen har beslutanderätt över utställningen. Novisvårshowen bör om så är möjligt alternera 
mellan olika delar av landet - dessutom är det bra om den även alternerar mot vart Riks hålls. 
Novisvårshowen hålls i samband med SMHFs årsmöte och exakt tidpunkt och plats för detta måste 
även koordineras med showens hållande. Medlemmar i SMHF uppmanas att ej lägga liveshow 
månaden innan/efter årsmöteshelgen/novisvårshowen. Tanken är att arrangören även håller en annan 
liveshow tillsammans med utställningen och därmed delar eller helt sponsrar lokalhyran för 
utställningarna, i övrigt om lokalen se avsnittet om Lokal för riksutställningen. SMHF tar ej ekonomiskt 
ansvar för modeller på novisvårshowen (skall framgå av inbjudan). Utställningen behöver ej kvalas till. 
Endast novis i SMHF får ställa ut. Även för novisvårshowen gäller avsnitten för Numrering av hästar; 
Domare; Klasslistor; Uppställning av hästar; Att Skicka Hästar; Hjälpmedel vid bedömning; Röstning; 
Priser (förutom Pokal-avsnittet) och Diskvalificerande fel. Championaten ska i grund följa SMHFs 
championindelning, men får slås ihop eller delas vid behov. Novisvårshowen hålls oavsett antal 
deltagare. Arrangörens ansvar är samma som Arrangörens ansvar för riks. 

Avdelningarna inom Novisvårshowen 



Öppna avdelningen: Maxantalet är 20 hästar/ägare. Bedömningen sker efter samma princip som 
Novisriks. Vilka modeller som får ställas ut är de som får ställas ut vid Novisriks. 

Fantasy avdelningen: Maxantalet är 10 hästar/ägare. Bedömningen sker efter samma princip som 
Fantasyriks. Vilka modeller som får ställas ut är de som får ställas ut vid Fantasyriks 

Performance avdelningen: Maxantalet är 10 bidrag/ägare. Bedömningen sker efter samma princip 
som Performance riks.  Vilka modeller som får ställas ut är de som får ställas ut vid Performanceriks. 

Riksgruppens ansvar för Novisvårshowen 

• Utse arrangör (se Arrangör) 
• Ta fram anmälningsblankett 
• Utarbeta standardinbjudan 
• Införskaffa rosetter 
• Utse fotograf (se fotografering) 
• Rapportera om resultatet (se Rapportering och Resultat) 
• Söka donationer och ta fram standardbrev och tackbrev 
• Se till att nummerlappar går att köpa vid utställningen 
• Se till att reglemente med bedömningsprinciper finns på plats 
• Se till att bedömningslappar finns på plats 

Rosetter 

• BIS – aprikos/ljusgul/ljusgrön 
• BIS Reserv – ljusgrön/ljusgul 
• Champion – aprikos 
• Champion Reserv – ljusgrön 

33. Reglementesuppdateringar och information 

Fullständig reglementesuppdatering 

Riksgruppen har som mål att komma ut med en ny reglementesuppdatering per år (bara undantagsvis 
flera, om särskilda skäl till detta finns). Denna reglementesuppdatering görs efter nyår och presenteras 
i MHN-1. Information om föreslagna beslut skickas för kännedom och godkännande till styrelsen samt 
sedan för uppläggning till webbgruppen. 

 

Partiella reglementesuppdateringar 

Publicera information i varje MHN om beslut fattade sedan senaste MHN.  Dessa ändringar skickas 
även för uppläggning av webgruppen. De kommer inte att läggas in direkt i reglementet, men kommer 
att läggas som bilagor till reglementet tills den stora reglementesuppdateringen efter nyår. 

 

Uppdateringar nära Riksutställning 

Om beslut fattas strax innan Riks, och som påverkar och ändrar förutsättningarna för RIKS, kommer 
dessa ändringar att presenteras på SMHFs webbsidor. De som anmält kommer att få informationen 
via mail snarast möjligt. Informationen skickas även till SMHML samt övriga medlemsgrupper på 
sociala medier. 



Information om när regler börjar gälla 

Riksgruppen skall vid uppdateringar vara tydlig när regel börjar gälla (särskilt om en regel ej kan börja 
gälla direkt, utan en viss eftersläpning av tidigare regler eller informationsperiod måste gälla). 

 

Ändringar sedan senaste version 3.1 har gjorts i följande punkter: 

1.Riksgruppen 

7.Kvalning- kvalning på fotoshow, kvalning på liveshow. 

9.Bedömning av öppna riks – Antal ringar 

10.Performanceriks – Bedömning, Minimiantal utställare 

11.Fantasyriks – Bedömning, Minimiantal utställare 

12.Novisriks – När och var, Minimiantal utställare 

17.Tider 

18.Numrering av hästar 

20.Hjälpmedel vid bedömning 

22.Röstning – Championatsröstning 

27.Om riks hålls eller inte 

28.Arrangemang utanför riks 

30.Auktion 

33.Reglementsuppdatering och information- Fullständig reglementesuppdatering, Partiella 
reglementesuppdateringar, Uppdateringar nära riksutställning 
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