
Välkomna till inofficiell digital utställning för basjkirhästar 
 

PROPOSITION DIGITAL UTSTÄLLNING RYSK BASJKIR  
 
Tid: Anmälan öppnar 21 september 2021 och sista anmälningsdag är 25 oktober 2021. 
Resultat redovisas preliminärt under vecka 45. 
 
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 25 oktober 2021. 
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. 
Filmningen ska ske enligt anvisningar som finns i denna film: https://youtu.be/xW6tZBztgPc 
OBS! Filmen får vara max 5 minuter lång. 
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 
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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 att utses en 
totalsegrare för hela utställningen. 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 45 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 valacker 
• 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. För 
familjemedlemskap betalas 250 kr/år plus 50 kr/år för varje extra familjemedlem. 
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! 


