PROPOSITIONER FÖR
SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENINGS
OFFICIELL UTSTÄLLNING – ALLA RASER,
(UTOM VARMBLOD/ASVH-SWB SOM FÅR VARA MED PÅ INOFFICIELL UTSTÄLLNING VID INTRESSE)

LÖRDAGEN DEN 17 SEPTEMBER, LJUNGASKOGS RIDCENTER, SVENLJUNGA.
UTSTÄLLNINGSDOMARE: ELISABETH LJUNGSTORP, VALDEMARSVIK.

1. Utställningen är öppen för alla raser i Södra Älvsborgs läns hästavelsförening även icke
medlemmar i mån av plats är välkomna. I första hand tas våra egna medlemmar med.
2. Anmälan sker på särskild blankett som kan rekvireras från Agneta Svensson 070-5946740,
Nils Gunnar Nilsson 033-280202, 0709-669930 eller på hemsidorna:
www.sehf.se, www.nordsvenskar.se, www.ardennerklubben.se och www.swf.nu
3. Blankettern skickas senast den 7 september till Agneta Svensson, Galtholmen
Västergården 3, 524 96 LJUNG eller via E-mail: agneta.svensson@swegmark.com.
För sent inkomna anmälningsblanketter räknas som efteranmälan. Postens stämpel och
datum på mail gäller. Efteranmälan mottages i mån av tid och plats mot högre
anmälningsavgift.
4. Anmälningsavgiften 200 kronor/sto-hingst för medlemmar och 300 kronor/sto-hingst för
icke medlemmar insättes på Hästavelsföreningnens bankgiro 820-1204 samtidigt som
anmälan skickas. Efteranmälan kan göras i mån av plats till en kostnad av 400 kronor för
medlemmar och 500 kronor för icke medlemmar. Anmälningsavgift till klass 15 är 100
kronor om modern bedöms och 200 kronor om modern ej bedöms. Här är också högre
avgift vid efteranmälan. Efteranmälan medlemmar 200 kronor och icke medlemmar 300
kronor.
5. Ange stoet/hingstens namn, utställningsklass, ägare samt utställningsort och datum på
inbetalningskortet.
6. För sent inkomna avgifter räknas som efteranmälan och tilläggsdebiteras, betalningsdatum
gäller. Endast de deltagare vars anmälan kommit oss tillhanda i tid äger rätt att få sina
uppgifter tryckta i katalogen.
7. Om utställningen måste inställas pga ”force majeure” eller om anmäld häst är skadad/sjuk
och veterinärintyg kan uppvisas, återbetalas halva anmälningsavgiften.
8. Ägare till anmälda stoet/hingsten skall vara fullt betalande medlem i Södra Älvsborgs läns
hästavelsförening för 2016 och betala 200 kronor i anmälningsavgift.. Medlemsavgiften som
är 200 kronor/enskild medlem och 300 kronor/familj sätts in samtidigt med
anmälningsavgiften på bankgiro 820-1204. Ange också på talongen summan på din
medlemsavgift och vem som skall vara medlem (Vid familjemedlemskap ange familjemedlemmarna som ingår).
9. Handhavare av hingst (1år och äldre) skall vara över 16 år. Hingstar 1 år och äldre skall
lastas ur, tränas samt visas i träns. Ston från 2 år bör visas i träns.
10. Hästavelsförening förbehåller sig rätten att inställa klass, utesluta anmälda ston/hingstar
eller i övrigt ändra bestämmelserna om så erfordras. Allt deltagande sker på egen risk.
11. Rätt att deltaga i BIR/BIS-uttagningen äger alla guldbelönade klassvinnare och i
uttagningen till Unghästchampion alla guldbelönade klassvinnare 1-3 år.
12. Inga stallplatser finns.
13. Katalogen utlämnas på utställningsplatsen. Cirka 3-4 dagar före utställningen skickas
meddelande om tider för bedömning, antal deltagare/klass samt katalognummer.
Ägare/ombud försäkrar vid påskrift av anmälan att stoet/hingsten endast kommer att starta under
förutsättning
att sto/hingst ej under de senaste veckorna före bedömningens början, visat några
tecken på smittsam sjukdom
att sto/hingst under tre senaste veckorna före bedömningens början icke varit uppställd
i stall där smittsam sjukdom veterligen förekommit
att sto/hingst ej heller under samma tid på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt
känt kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom
att sto/hingst är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt veterligen fullt
frisk

Utställningsklasser, alla raser
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Klass 7
Klass 8
Klass 9
Klass 10
Klass 11
Klass 12
Klass 13
Klass 14
Klass 15

1-åriga hingstar och valacker
2-åriga hingstar och valacker
3-åriga hingstar och valacker
Premierade hingstar från 4-10 år
Premierade hingstar äldre än 10 år
1-årigaston
2-åriga ston
3-åriga ston
Ston 4-10 år med föl
Ston äldre än 10 år, med föl
Ston 4-10 år utan föl
Ston äldre än 10 år och utan föl
Valacker samt ej godkända hingstar 4-10 år
Valacker samt ej godkända hingstar äldre än 10 år
Hingst- och stoföl födda 2016

Det som alltid måste anges vid anmälan till utställning är följande.
Skriver du blanketter för hand, tänk då på att texta tydligt.
Stoets/hingstens namn, fader, moder uppfödare,
registreringsnummer/stamboksnummer
(gäller ej årsföl), färg, ägarens namn. adress, telefonnummer, utställningsplats,
utställningsdatum, klass, underskrift.

OBS! Passkopia skall kopieras och skickas med i samma kuvert som anmälan eller i
E-mail.

Sista anmälningsdag 7 september 2016. Anmälan skickas till:
Agneta Svensson, Galtholmen Västergården 3, 524 96 LJUNG
Telefon 033-267056, 070-5946740
agneta.svensson@swegmark.com
Du kan även hämta proposition och anmälningsblankett på hemsidan:
www.sehf.se, www.nordsvenskar.se, www.ardennerklubben.se samt www.swf.nu

Frågor angående utställningen kan även göras till
Nils Gunnar Nilsson, 033-280202, 0709-669930

HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN

Ägare/ombud försäkrar vid påskrift av anmälan att stoet/hingsten endast kommer att starta under
förutsättning
att sto/hingst ej under de senaste veckorna före bedömningens början, visat några
tecken på smittsam sjukdom
att sto/hingst under tre senaste veckorna före bedömningens början icke varit uppställd
i stall där smittsam sjukdom veterligen förekommit
att sto/hingst ej heller under samma tid på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt
känt kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom
att sto/hingst är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt veterligen fullt
frisk

HÄSTENS NAMN:

…………………………………………………………………………..

KATALOGNUMMER:

…………………………………………………………………………..

ÄGARENS NAMN:

…………………………………………………………………………..

OMBUDETS NAMN:

…………………………………………………………………………..

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING

SVENLJUNGA 17 SEPTEMBER 2016

