PROPOSITION RIKSUTSTÄLLNING FÖR NORDSVENSKA BRUKSHÄSTAR
Plats: ELMIA, Jönköping Tid: 2017-08-05 och 2017-08-06
Domare: Ronny Johnsson, Per Ericsson och Tobias Sandahl.
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Utställare ska vara medlem i Föreningen Nordsvenska Hästen.
På Riksutställningen får deltaga Nordsvenska Brukshästar införda i Grundstambok
avd. I.
Anmälan ska ske på anmälningsblankett eller på kopia av denna. Kopia av hästpass ska
sändas in med anmälan. Anmälan av uttagna hästar registreras först efter att
anmälningsavgiften är betalad. (se anmälan nedan)
Erlagd anmälningsavgift återbetalas inte om hästen stryk eller om utställning inställs
p.g.a. force majeure.
Hästägarförsäkran är obligatorisk. Blankett sänds ut med katalogen eller delas ut på
plats. Den ska vara ifylld och lämnas i sekretariatet före urlastning.
Bedömning sker enligt 50-poängskalan.
Föl ska ledas i grimma eller vara kopplad vid stoets högra sida. Föl ska ledas i grimma
på parkeringsplatsen. Var snäll och respektera funktionärernas anvisningar vad gäller
parkering o.s.v. Observera att alla hästar ska ledas i träns på visningsplatsen, inte i
visningsgrimma. Endast föl får ledas i grimma.
Minimiålder för att visa hingst är 16 år.
Utställningen är ej avelsvärdegrundande.
Hingstar kan visas även för sundhetskontroll.
Arrangören förbehåller sig rätten till ändringar.
Utställningen följer av Svenska Hästavelsförbundet antagna jävsregler vilket bl.a.
innebär att hästägare inte äger rätt att anmäla häst där domare är uppfödare eller
ägare till far eller mor till den utställda hästen. Fullständiga jävsregler finns att läsa i
Reglementen på föreningens hemsida, www.nordsvensken.org Vid oklarheter
angående jäv, kontakta föreningen.
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I
II
III
IV
V
VI

Treåriga hingstar
Treåriga ston
4 – 8 åriga ston som fölat 2017 efter licensierad Nordsvensk Brukshingst
9-åriga och äldre ston som fölat 2017 efter licensierad Nordsvensk Brukshingst
4 – 8 åriga godkända hingstar
9-åriga och äldre godkända hingstar

ANMÄLAN:
Intresseanmälan sker på anmälningsblankett och skickas till Towa Wallbom, Önnabo 1009,
69497 Rönneshytta.
Antalet deltagande hästar är maximerat till 60 stycken exklusive föl. Styrelsen beslutar om vilka
hästar som ska delta.
Efter anmälningstidens utgång tillskrivs hästägarna med besked om deltagande varpå
deltagaravgiften ska betalas omgående.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Intresseanmälan ska vara Towa Wallbom tillhanda senast 2017-06-15
ANMÄLNINGSAVGIFT:
OBS! Anmälningsavgift erläggs av hästägare först efter att besked om deltagande har
mottagits.
Anmälningsavgiften är 500 kronor per deltagande häst vilket inkluderar uppstallning fredag –
söndag.
En deposition om 200 kronor per box ska erläggas kontant på plats vilken återfås efter att boxen
lämnats rengjord och besiktigad.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:
Towa Wallbom, telefon 073 – 181 83 39 eller e-post towa.wallbom@telia.com
Kåre Gustafson, telefon 070 – 555 04 63 eller e-post ordforande@nordsvensken.org

