PROPOSITION
Utställning för Rysk Basjkir
Svenska Basjkirhästföreningen i samarbete med Hammarby Gård.
Lördag den 21 oktober 2017 på Hammarby Gård, Österhaninge.
Domare Liselotte Erixon
I samband med utställningen pågår en utbildning av rasrepresentanter vilket kan
medföra att hästarna kan få visas upp lite extra för kursdeltagarna.
Utbildningsansvarig är Lennart Gustavsson från Svenska Hästavelsförbundet.
Klasser:
1. Föl födda 2017
2. Ston med föl vid sidan
3. Ston födda 2015-2016
4. Ston födda 2014 och äldre
5. Hingstar/valacker födda 2015-2016
6. Valacker födda 2014 och äldre
7. Ridprov (endast ston födda 2013 och äldre)

1. Sista anmälningsdag 21 september 2017. Efteranmälan är inte möjlig.
2. Utställningen är öppen för alla svenskregistrerade hästar av rasen Rysk Basjkir (raskod 20).
Högdräktiga ston (månad 9-11) får ej deltaga.
3. Ston fyra år och äldre kan genomföra ridprov. Anmäl både till klass 4 och 7 om ridprov ska
genomföras. Ridprov sker enligt punkt 1.10 http://svehast.se/wpcontent/uploads/2017/01/Regler_o_anvisningar_2017.pdf
4. Utställningen är avelsvärdegrundande för ston och avelsvärderingen sker i efterhand på
Svenska Hästavelsförbundets kansli efter ansökan om detta från stoägaren. Reglementen
och blanketter för avelsvärdering finns att läsa på www.svehast.se.
5. Anmälan sker via internetanmälan i Blå Basen hos Svenska Hästavelsförbundet.
http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan?a=steg_02&btf=2017119
6. Anmälningsavgiften för hästar födda 2015, 2016 och 2017 är: Medlem i Svenska
Basjkirhästföreningen 200 kr/häst. Icke medlem 350 kr/häst.
För hästar födda 2014 och äldre är anmälningsavgiften: Medlem i Svenska
Basjkirhästföreningen: 350 kr/häst. Icke medlem 500 kr/häst.
Anmälningsavgiften betalas in på Svenska Basjkirhästföreningens plusgiro 619 87 10-3 Ange
det referensnummer som visas på din bekräftelse i internetanmälan när du betalar.
7. Om ingen avgift inkommit i samband med anmälningstidens utgång, räknas anmälan som
ogiltig och hästen äger ej rätt att deltaga i utställningen. Efteranmälan är inte möjlig.
8. Anmälningsavgiften återbetalas om hästen uteblir från utställningen mot uppvisande av
veterinärintyg/läkarintyg.
9. Box kan ej ordnas.
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Utställningen börjar med klass 1 kl. 11.00, med reservation för ev. ändringar.
Hästägarförsäkran ska lämnas till funktionär vid parkeringen före urlastning.
Hästansvarig medhar egna nummerlappar som fästs på tränsets båda sidor.
Hästpass i original ska visas upp, för kontroll av hästens identitet och härstamning.
Hästar födda 2014 eller tidigare skall vid urlastningen bära samt ledas och visas i träns.
1- och 2-åriga ston och valacker får visas i grimma. Hingstar 1 år och äldre skall vid
urlastningen bära samt ledas och visas i träns. Handhavare av 1- och 2-åriga hingstar skall
vara över 16 år.
Hjälm skall bäras av alla som leder/visar häst.
Mätning av mankhöjd ska ske i samband med utställningen.
Bedömningen sker inomhus i ridhus 20x40m, tillgång till ridbana 20x40m.
Enklare servering finns på platsen.
Ponnyridning finns tillgängligt under dagen.
Efter anmälningstidens utgång kan klasser slås ihop beroende på antalet anmälda hästar.
Katalogen läggs ut på hemsidan www.basjkir.se senast en vecka innan utställningen.
BEST-IN-SHOW BIS-final sker när alla klasser genomförts vid dagens slut. ”Best-in-show”,
”Reserv Best-in-show” samt ”Bästa föl” utses.
Young Handler Award 2017. Alla unga upp till 26 år som visar häst vid utställningen får en
Young Handler rosett och kan vara med och tävla om Young Handler Trophy 2017. Visa gärna
att du fått utmärkelsen Young Handler Award genom att ta ett foto och publicera på
Instagram eller Facebook. Skriv namnet på den visade hästen och vilken plats samt märk
inlägget med de hashtags som stämmer:
#younghandleraward #svehast #svenskahästavelsförbundet #utställning
#horsesmadeinsweden #svenskabasjkirhästföreningen #ryskbasjkir #basjkir
Genom att tagga inlägget med dessa hashtags är du också med i tävlingen Young Handler
Trophy som Svenska Hästavelsförbundet arrangerar under året. Vid årets slut kommer bland
annat meste visare att premieras. Läs mer om utmärkelsen Young Handler Award och
tävlingen Young Handler Trophy på Svenska Hästavelsförbundets hemsida som uppdateras
kontinuerligt med aktuella nyheter under året: www.svehast.se

24. Allt deltagande sker på egen risk.
25. Rätt till ändringar förbehålles.

Vid frågor och funderingar kontakta Izabella, izabella@hammarbygard.com

Välkomna!

