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Välkomna till hingstpremiering och riksutställning!
Årets hingstpremiering och riksutställning kommer att arrangeras på Grevagården,
Skövde helgen den 8-9 september 2018. Hingstpremiering med bruksprov kommer att
vara under lördagen, och söndagen är vikt åt en stor utställning, där vi har
riksutställning för fjordhästar samt officiell utställning för många andra raser. På
söndagen finns också möjlighet att delta i treårstest. Dessutom finns det handlerklass för
ungdomar.
På lördagskvällen är ni välkomna på en gemensam festmiddag. Kostnad 250 kr person, 100 kr
för barn upp till och med 12 år.
Anmäl senast 31/8 genom att betala middagen till SFFs bankgiro 550-1184. Viktigt att du
kommer ihåg att skriva vem betalningen är från, att det gäller middag och antal vuxna resp
barn.
Det finns möjlighet att campa på området. Se info på www.grevagarden.se .
PROPOSITIONER HINGSTPREMIERING OCH BRUKSPROV
Tid och plats: Lördagen den 8 september 2018 Grevagården, Skövde.
Domare: Elisabeth Ljungstorp, Annika Melin och Liselotte Erixon. Rasledamot: Helena
Kättström. Veterinär: Karolina Wall.
Hingstar födda 2015 kan avlägga bruksprov vid premieringen, men kan också vänta med
bruksprovet till 2019. Treåriga hingstar kan endast välja att göra kört bruksprov, medan
fyraåriga och äldre hingstar kan göra kört och/eller ridet bruksprov. För hingstar födda 2014
och tidigare gäller att de måste avlägga godkänt bruksprov (om det inte redan gjorts) för att
kunna erhålla betäckningslicens.
För mer info om bruksprov och krav för hingstar: se reglementet på hemsidan.
Anmälningsavgifter:
Hingstar som visas för avelsvärdering, men inte gör bruksprov
Hingstar som visas för avelsvärdering inklusive bruksprov

700 kr
1500 kr

Anmälan ska ske senast den 31 juli 2018 som internetanmälan via www.svehast.se.
För att anmäla ska vara giltig ska både anmälan och anmälningsavgift ha inkommit i tid.
Observera att efteranmälan inte är möjligt!
Om betalning inte skett i rätt tid räknas anmälan som återtagen. Anmälningsavgiften och
uppstallningsavgiften sätts in på SFF:s bankgiro 550-1184 samtidigt med anmälan. Meddela
vad betalningen avser. Om du inte får plats i meddelanderaden kan du mejla uppgifterna till
kassören ilennartsson@gmail.com
Om ägaren önskar åberopa resultat och andra meriter (t.ex. tävlingsresultat,
utställningsmeriter eller intyg om redan genomförd DNA-typning) ska detta skickas till SFFs
registrator, samtidigt som anmälan görs. Adress: Annerlie Johansson, Korrebo Björkhem 1,
514 53 Månstad.
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DNA-prov kommer att tas på plats på de nygodkända hingstarna. (analysen bekostas av
hästägaren i efterhand). Om hingstens moder inte är DNA-typad sedan tidigare tillkommer
även kostnad för detta.
Uppstallningen i boxar, medtag eget foder. Uppstallningsavgift: 700 kr. Vid avresa erhålls
kvitto att boxen är mockad och godkänd. Ej rengjord och tömd box debiteras med 500 kr.
Pass måste uppvisas vid identitetskontroll i samband med veterinärbesiktningen.
Klasser:
I.
Hingstar födda 2016 (700 kr)
II.
Hingstar födda 2015, som inte gör bruksprov i år (700 kr)
III.
A) Hingstar födda 2015 och tidigare som ska göra kört bruksprov (1500 kr)
B) Hingstar födda 2014 och tidigare som ska göra ridet bruksprov (1500 kr)
C) Hingstar födda 2014 och tidigare som ska göra både ridet och kört bruksprov
(1500 kr)
IV.
Godkända hingstar födda 2014 eller tidigare, som inte ska göra bruksprov, för
höjning eller sundhetskontroll samt importer som vill åberopa utländskt bruksprov
(700 kr)
Alla hingstar utom de i klass IV ska visas lösa i galopp, men för importer i klass IV gäller att
även de ska visas lösa i galopp (om de inte redan är godkända i Sverige).
Kritik ges i slutet av lördagen. Beslut kommer att skickas per post efter avelsvärderingen.
Hingstar som ska individbedömas kommer att poängbedömas.
Beslut vid denna avelsvärdering kan överklagas till Svenska Fjordhästföreningen,
Sekr. Katarina Mellquist, Norrängen, 716 92 Fjugesta.
Ange vilket beslut du överklagar och den ändring i beslutet du begär. Överklagandet ska ha
kommit in till SFF senast tre veckor från den dagen du fick del av beslutet.
Rätt till ändringar förbehålls.

PROPOSITIONER RIKSUTSTÄLLNING FÖR FJORDHÄSTAR OCH
UTSTÄLLNING FÖR HÄSTAR OCH PONNYER samt handlerklass för
ungdomar
Tid och plats: Söndagen den 9 september 2018 på Grevagården, Skövde
Domare: Utställning: Morgan Johnsson och Håkan Erlandsson
Handlerklass: Ann-Charlott Svensson
Riksutställningen är öppen för renrasiga fjordhästar med full stam införda i grundstambok 1.
Med undantag av föl ska deltagande hästar vara registrerade och ha pass, och importer ska
vara tilläggsregistrerade.
Utställningen är öppen för hästar och ponnyer av följande raser: ardenner, shetlandsponny,
new forest ponny, welsh (alla sektioner), exmoorponny, rysk basjkirhäst, lipizzaner och
morganhäst.
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Ägare till fjordhäst som ställs ut ska vara fullvärdig medlem i lokalförening ansluten till
Svenska fjordhästföreningen. Ägare till häst av övriga raser ska vara medlem i någon av SHs
medlemsföreningar.
Utställningen klassas som officiell utställning. Observera att häst som ägs eller har fötts upp
av domare som dömer aktuell klass, liksom avkomma till häst som ägs av domare inte får
deltaga p.g.a. jäv.
Segrande treåriga fjordsto erhåller titeln ”riksetta”.
Till tävlan om bäst i rasen och reserv bäst i rasen kvalificeras klassegrar med minst 40 poäng.
Domare äger rätt att låta även en andraplacerad häst gå vidare när så bedöms lämpligt.
Bäst i rasen och reserv bäst i rasen går vidare till tävlan om Best in show i slutet av dagen.
Domare dömer enskilt eller tillsammans, beroende på antal deltagande hästar. Tidsprogram
med information om domare mm kommer finnas på Svenska fjorhästföreningens hemsida.
För varje ras kommer behörig domare att döma.
Handlerklassen är öppen för ungdomar födda 1992 och senare, och är avgiftsfri. Samma häst
kan visas av både junior och senior, men däremot inte i samma handlerklass.
Anmälningsavgifter:
Utställning: 300 kr för första hästen, och följande hästar med samma ägare 200 kr per häst.
Avkommeklass är avgiftsfri.
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.
Handlerklass: gratis
Anmälan till riksutställningen och utställningen sker på internet via www.svehast.se
Anmälan till utställning och handlerklass sker på internet via www.svehast.se
(internetanmälan). För exmoorponny samt welshponnyer och welsh cob sker anmälan genom
mejl till info@fjordhastforeningen.se Ange hästens namn, registreringsnummer, färg,
födelseår, uppfödare, ägare (med kontaktuppgifter i form av mejl och telefon), far, mor,
morfar, mormorsfar samt vilken klass och ras det gäller.
Anmälan ska ske senast den 8 augusti 2018.
Observera: Efteranmälan är inte möjlig. Gäller även treåriga fjordston.
Anmälningsavgiften och uppstallningsavgift sätts in på SFF:s bankgiro 550-1184 samtidigt
med anmälan.
Meddela vad betalningen avser. Om du inte får plats i meddelanderaden kan du mejla
uppgifterna till ilennartsson@gmail.com
Uppstallningen i boxar, medtag eget foder. Uppstallningsavgift 700 kr. Vid avresa erhålls
kvitto att boxen är mockad och godkänd. Ej rengjord box debiteras med 500 kr.
Beslut vid denna utställning kan överklagas till Svenska Fjordhästföreningen. Skrivelse ska
skickas till Svenska Fjordhästföreningen, Sekr. Katarina Mellquist, Norrängen, 716 92
Fjugesta. Ange vilket beslut du överklagar och den ändring i beslutet du begär.
Överklagandet ska ha kommit in till SFF senast tre veckor från den dagen du fick del av
beslutet.
Rätt till ändringar förbehålls.
Klasser:
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1. Hingstföl
2. Stoföl
3. 1-åriga hingstar och valacker
4. 1-åriga ston
5. 2-åriga hingstar och valacker
6. 2-åriga ston
7. 3-åriga valacker, och ej godkända hingstar
8. 3-åriga godkända hingstar
9. 3-åriga ston
10. Valacker och ej godkända hingstar, fyra år och äldre
11. Godkända hingstar, fyra år och äldre
12. Ston utan föl, fyra år och äldre
13. Fölston, fyra år och äldre
14. Veteranvalacker, 16 år och äldre
15. Veteranhingstar, 16 år och äldre
16. Veteranston, 16 år och äldre
17. Avkommeklass hingstar, med minst fem visade avkommor
18. Avkommeklass ston, men minst tre visade avkommor
19. Handlerklass junior, född 2000 och senare
20. Handlerklass senior, född 1992-1999
.
Alla ungdomar födda 1992 och senare som visar häst under helgen kommer att erhålla en
särskild rosett ”Young Handler Award”. Meddela oss via mejl i samband med anmälan om du
är young handler, men inte deltar i handlerklassen på söndagen, så att vi har tillräckligt med
rosetter.
Young Handler Award är ett initiativ i ungdomsprojektet inom Svenska Hästavelsförbundet
(SH) för att öka medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och
exteriör. Ungdomsprojektet är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS).
HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet
mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp
för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.
Treårstest
I samarbete med Skaraborgs Ponnyavel erbjuds treåriga fjordhästar att vara med i treårstest
under söndagen. Den exteriöra bedömningen görs i samband med riksutställningen, och de
ska därför anmälas till klass 7, 8 eller 9 för exteriör bedömning. För bedömning av
löshoppning och galopp göras anmälan till Skaraborgs Ponny Avel (anmäl till treårstest)
www.skaraborgsponnyavel.se
Preliminärt tidsprogram söndag:
8.30
Treåriga fjordston och korande av riksetta, gemensam bedömning MJ och HE
därefter
Treåriga fjordvalacker (och ej godkända 3-åriga fjordhingstar) samt korande av
bästa valack, gemensam bedömning.
Därefter: bedömning av övriga klasser i två parallella ringar. Efter varje ras utses BIR och
reservBIR i den ring som rasen har bedömts. Bedömning av handlerklass i någon av
bedömningsringarna eller i särskild ring, beroende på antal deltagare under dagen.
Därefter
Slutresultat treårstest fjordhäst
Därefter
BIS och reserv BIS, gemensam bedömning

