
Välkomna till digital inofficiell utställning för rysk basjkir raskod 20. 

 

Anmälan öppnar 1 maj och sista anmälningsdag är 5 juni 2022. Sista dag att lämna in film 

och bild är 12 juni. 

 

PROPOSITION DIGITAL UTSTÄLLNING RYSK BASJKIR 

Tid: Anmälan öppnar 1 maj och sista anmälningsdag är 5 juni 2022. Resultat redovisas 

preliminärt under vecka 25. 

Domare: Helena Kättström 

Utställningen är öppen för rysk baskir raskod 20. 

Ägare till basjkirhäst som ställs ut ska vara medlem i Svenska Basjkirhästföreningen. Är du 

inte medlem går det bra att lösa medlemskap i samband med anmälan, se information 

längst ner i detta dokument. 

Utställningen klassas som inofficiell utställning och är alltså inte avelsvärdegrundande. 

Anmälningsavgifter: 

Utställning: 200 kr för första hästen, och följande hästar med samma ägare 150 kr per 

häst. 

Via Svenska Basjkirhästföreningens ungdomsbidrag är utställningen gratis för medlem 

(ungdom) upp tom 26 år. 

För att anmälan ska vara giltig ska både anmälan och anmälningsavgift ha inkommit i tid. 

Om betalningen ej skett i tid räknas anmälan som återtagen. 

Anmälan till utställningen görs till info@basjkir.se Ange hästens namn och 

registreringsnummer, om anmälan omfattas av ungdomsbidraget samt om visaren är 

under 26 år. 

Anmälan och betalning ska ske senast den 5 juni 2022. Film och bild ska lämnas in senast 

12 juni 2022. 

Observera: Efteranmälan är inte möjlig. 

Anmälningsavgiften sätts in på Svenska Basjkirhästföreningens plusgiro: 619 87 10-3 eller 

via swish 1234413670 i samband med anmälan. Meddela vad betalningen avser och 

uppge hästens namn och registreringsnummer (registreringsnumret hittar du i hästpasset 

eller i Blå Basen http://www.blabasen.se/sh/SokHast). 

Så fort du anmält och betalat anmälningsavgiften kan du filma och skicka in din film. 

Sista dag att lämna in film och bild är 12 juni. 

Filmningen ska ske enligt anvisningar som finns i denna film: https://youtu.be/xW6tZBztgPc 

OBS! Filmen får vara max 5 minuter lång och filmad i en sekvens utan klippning. 

Om du vill ha tips om hur du ska visa häst vid hand så kan du titta på denna 

film: https://youtu.be/L8YgJuj8jc8 

Filmen laddar du sedan upp på Youtube och skickar länk till info@basjkir.se. I mailet med 

länken ska du också bifoga en uppställd bild på hästen. Inskickade filmer, bilder och 

bedömningar kommer visas offentligt på föreningens facebooksida och kan även komma 

att användas av Svenska Basjkirhästföreningen i sociala medier, på hemsida, i trycksaker 

samt i utbildningssyfte. 

Domaren kommer att titta på filmerna och ge hästarna skriftliga kommentarer, som 

mejlas ut till samma adress som du skickade länken från. Hästarna får omdöme och 

placering, men ingen poängbedömning. Hästarna i varje klass placeras och det kommer 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.blabasen.se%2Fsh%2FSokHast%3Ffbclid%3DIwAR0T4hvApNGzvvdQNrfySi4l4hSIyDOjUENzAYjJN9xeHgoOhcJi8zRM0KI&h=AT1WuytvoIdikJH12QlPfQn1ZMb7uSga-LN-LnugVHsxQdl--Ih7uXaY2DyMn_6Mr6oKyAjIrGUU0jmPsJqNLaian7M7C3J3sn3mETMSWPNzV6WukxFU7GhxQQRUAR_bOY9Z&__tn__=q&c%5b0%5d=AT31F6Jcglp_wv3Eslc5Bucz_Gn3o1C1p6XXEkCCnWT0G7RVinz69dwsIP81QwQ44946G0KaRHoXoY4hpa6umRuFV6emak3Lq0bhV9fgWMPvHNg1T6NEsgo1OjQjAEjAZlv7a6_2dDIeTU04sIvREtsJis7XMdt4AMq1I_BfkfXucMPb8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FxW6tZBztgPc%3Ffbclid%3DIwAR0SUwY04_UMs_2Ft7uyLLTrCrFMEeuqOgtiN4pOyN9stvzYsGwC7A2bW0w&h=AT0Ni-zLgescAl6TYrHd5u6JKtTmu1Gt6Eq-A2xVQ8rHaQx4vTdyCzOxf4PH03OenJv-CJC7d94_188qdPEh41V6M29iRcHcmeVtwsPp0QaLq8TbR0J3LXfVRLmTWxLSEYlv&__tn__=q&c%5b0%5d=AT31F6Jcglp_wv3Eslc5Bucz_Gn3o1C1p6XXEkCCnWT0G7RVinz69dwsIP81QwQ44946G0KaRHoXoY4hpa6umRuFV6emak3Lq0bhV9fgWMPvHNg1T6NEsgo1OjQjAEjAZlv7a6_2dDIeTU04sIvREtsJis7XMdt4AMq1I_BfkfXucMPb8g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL8YgJuj8jc8%3Ffbclid%3DIwAR1j1kvquCsUmA1ZUlnrYxZ6u7-rU1kPCxI_5eOOWyo19ihG0ZgBD-upr2Q&h=AT2Fd1pK9nfaEvB-2cR-gYRyO7ahJUE9FR5o1HdVS0NQeJzkdLqhMtxMRo9drzvWdDM_Ss2JNQGpd9PU8CuuiYQ01d9PoBTbwh10tpFasy9K1HnDAcmI8cXGiqmNWk3_uHVP&__tn__=q&c%5b0%5d=AT31F6Jcglp_wv3Eslc5Bucz_Gn3o1C1p6XXEkCCnWT0G7RVinz69dwsIP81QwQ44946G0KaRHoXoY4hpa6umRuFV6emak3Lq0bhV9fgWMPvHNg1T6NEsgo1OjQjAEjAZlv7a6_2dDIeTU04sIvREtsJis7XMdt4AMq1I_BfkfXucMPb8g


att utses en totalsegrare för hela utställningen "Best in show" samt en "Reserv Best in 

show ". Samtliga deltagare erhåller rosett på posten. Totalvinnare erhåller förutom rosett 

ett pris. En utlottning av priser kommer ske bland samtliga deltagare. 

Resultat publiceras preliminärt under vecka 25 i Svenska Basjkirhästföreningens digitala 

kanaler. 

 

Klasser: 

• Hingstföl 

• Stoföl 

• 1-åriga hingstar och valacker 

• 1-åriga ston 

• 2-åriga hingstar och valacker 

• 2-åriga ston 

• 3-åriga ston 

• Valacker, fyra år och äldre 

• Godkända hingstar, tre år och äldre 

• Ston, fyra år och äldre 

 

Young Handler Digital 

Visare upp till 26 år erhåller Young handler rosett för digital visning. En per visad häst. 

 

Är du inte medlem? 

Medlemsavgiften i Svenska Basjkirhästföreningen är 250 kr/år för enskild person. 

Familjemedlemskap 350 kr/år. 

Ungdomsmedlemskap t o m det år man fyller 20 år 125 kr/år. Medlemsavgiften betalas in 

på Svenska Basjkirhästens plusgiro 619 87 10-3 eller swish 1234413670, ange ditt namn 

och att betalningen avser medlemsavgift på inbetalningen. Ny medlem? Maila dina 

kontaktuppgifter (namn, adress, e-post) till ordforande@basjkir.se eller via 

kontaktformuläret på basjkir.se där du även finner mer information om medlemskapet 

och föreningen. 

VÄLKOMNA! 

 


