Proposition
Utställning för ponny och kallblod av raserna: Amerikansk miniatyr,
Connemara, New Forest,Gotlandsruss Shetlandsponny, Welshponny och Cob
Ardenner, Clyesdale, Irish Cob, Fjordhäst, Nordsvensk brukshäst och Shire
Tid o Plats: Söndagen den 21 Augusti i Ridhuset på Gånarpshäst, Munka
Ljungby.
Domare Tobias Sandahl och Jennie Söderström. Vid stort deltagarantal så delas
hästarna in till respektive domare, och vid mindre antal så dömer domarna
tillsammans. De raser som båda har behörighet för
Utställningen är öppen för Kallblod och Ponnyer med full stam. Med undantag
av föl ska deltagande hästar vara registrerade och inneha för rasen rätt pass.
Eventuella importhästar ska vara tilläggsregistrerade.
Utställningen klassas som officiell och är alltså avelsvärderingsgrundande.
Observera att häst som fötts upp eller ägs av domare även avkomma till häst
som ägs av domare, döms enskilt av den andra domaren.
Till tävlan om bäst i show och reserv bäst i show kvalificeras klassegrare med
minst 40p. Domare äger rätt att även låta en andra placerad häst gå vidare när
så bedöms lämpligt.
Bäst in show i slutet av dagen döms gemensamt av båda domarna.
Alla som hanterar häst under dagen SKA använda hjälm.
Medtag egen nummerlapp.
Katalogen kommer att läggas ut på nsff.se samt att säljas i sekreteriatet.
Anmälningsavgift 350kr för första hästen, följande hästar med samma ägare
250kr. Avkommeklass är avgiftsfri.
För att anmälan ska vara giltlig så ska både anmälan och anmälningsavgift ha
inkommit i tid. Efteranmälan i mån av plats och mot dubbel avgift.
Anmälan senast den 25 Juli.
Anmälningsavgift sätts in på BG 5700-9623 el swisch nr 1233746591. Meddela
vad betalningen avser. Hästens ras, namn och klass samt ägarens namn.
I och med att du anmäler din häst tar du också ansvar för att den uppfyller
kraven i hästägareförsäkran. Det betyder att varken hästen själv eller hästar
som anmäldhäst varit i kontakt med eller stått uppstallad med, visat någon
symptom på smittsam sjukdom de senaste 3v före arrangemanget.
Vi kommer att fotografera under utställningsdagen, och om du inte godkänner
att vi får publicera bild på dej så ber vi att du meddelar detta i förväg.

Beslut om denna utställning kan överklagas till Svenska Hästavelsförbundet
Skrivelse ska skickas till sh@svehast.seöverklagan ska ha inkommit senast tre
veckor efter att du fått beslutet
Rätt till ändringar förbehålls.
Utställningsklasser.
1. Hingstföl
2. Stoföl
3. 1åriga hingstar och valacker
4. 1åriga ston
5. 2åriga hingstar och valacker
6. 2åriga ston
7. 3åriga valacker och ej godkända hingstar
8. 3åriga godkända hingstar
9. 3åriga ston
10.Valacker och ej godkända hingstar 4-15år
11.Ston utan föl 4-15 år
12.Ston med föl 4-15 år
13.Veteranvalacker 16 år och äldre
14.Veteranhingstar 16år och äldre
15.Veteranston med föl 16 år och äldre
16.Veteranston utan föl 16år och äldre
17.Avkommeklass hingstar med minst 5 visade avkommor
18.Avkommeklass ston med minst 3 visade avkommor.
Förfrågningar till Lars-Göran Linde mail. lg_fam@msn.com
Mob 0768 296557
Anmälan till Mia Persson perssonmia10@gmail.com
Anmälningsblanketter finns på nsff.se

