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Marknadsföring av ungponnyaktiviteter
Projektet har finansierats med medel från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt
hästföretagande.

Syfte
Syftet med projektet var att marknadsföra Svenska Ponny Avels Förbundets (SPAF)
ungponnyaktiviteter för att på så sätt öka antalet deltagare vid tre-årstest, kvalitetsbedömningar samt ungponnychampionat för 5- och 6 - åriga svenskfödda ponnyer.

Bakgrund
1978 anordnades den första kvalitetsbedömningen för ponny i Sverige i Svenska Connemara
Sällskapets regi, med ASVHs kvalitetsbedömning som förebild. Arrangemanget har sedemera
övergått i Svenska Ponny Avels Förbundets (SPAFs) regi via Ungponnygruppen. Syftet var
att få en objektiv bedömning av ponnyns förtjänster, brister och utvecklingsmöjligheter samt
att detta skulle vara ett värdefullt instrument vid uppläggning av ponnyns fortsatta träning.
Resultaten ger dessutom ett underlag för avkommebedömning av hingstar och ston. 1998
startade man ett Championat i dressyr och hoppning för 5 & 6-åriga ponnyer, arrangörer var
SPAF och SvRF, numera står SPAF som ensam arrangör. Championatet har utarbetats med
syfte att utveckla och stärka den svenska ponnyaveln samt gör det attraktivt för uppfödare att
avla fram och utbilda prestationsponnyer. 2000 arrangerades den första finalen för
kvalitetsbedömning och 2001 gick det första tre-års testet för ponny av stapeln. 2005 kom treåringarna med vid finalen.
Det är mycket viktigt att få ut information om ungponnyaktiviteter till uppfödare, tävlingsryttare samt ponnyutbildare. Genom att uppmuntra uppfödare/ägare att utbilda sina ponnyer
så kan man på sikt öka efterfrågan på svenskfödda ponnyer och därmed också stimulera och
öka lönsamheten för den svenska ponnyaveln. Resultaten i t ex tre-årstest och kvalitetsbedömningar används också för avkommebedömning på hingstar och ston. Tidig avkommebedömning är en förutsättning för att få korta generationsintervall vilket påskyndar
avelsframstegen.

Resultat
Annonsering har gjorts i tre branchtidningar (annonsen finns som bilaga):
Ridsport nr 17
Häst för alla (15/8)
Häst & Ryttare nr 7
Tre stycken banderoller (3000 x 1000 mm) har tryckts upp (banderollen finns som bilaga)

En folder har gjorts och tryckts upp i 10 000 ex och distribuerats till
ponnyägare/medlemmar via rasföreningarna i SPAF (folder finns som bilaga).
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