Proposition för
Södermanlands Hästavelsförening & Gnesta Ridklubb

Engelska Show klasser
för samtliga Ponnyraser & Hästraser
På Nådhammars Gård/Mölnbo, Torsdag den 6 Juni 2019.
1.

Anmälan skall ske på speciell anmälningsblankett och skickas till:
Maria Ericsson Valla Torsvalla 1, 646 92 Gnesta.
Anmälningsblankett finns i samband med denna proposition samt på föreningens
Hemsida www.shavf.se (se under fliken aktiviteter välj anmälningsblankett)

2.

Anmälningstiden utgår den 6 maj.

OBS! Postens stämpel gäller.

3.

Anmälningsavgiften är 200 kronor för medlemmar (Gnesta Ridklubb och
Södermanlands Hästavelsförening) och 300 kronor för icke
medlemmar per häst/ponny i Show klasserna denna skall åtföljas anmälan och
insättas på Södermanlands Hästavelsförenings bankgiro 259-0552. På inbet. kort
uppge namn på Häst/ Ponny samt på ryttare alt kusk och gärna vilken klass.

4. Show klasserna är öppna för alla Hästar och Ponnyer som innehar pass.
5. OBS! Följande klasser anordnas; 15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28.
6. Domare: Cristina Andersson.
Häst/ Ponny äger ej rätt att deltaga om jävsituation uppstår.
7.

Hästägareförsäkran ifylles på tävlingsplatsen innan urlastning.

8. Domaren äger rätt att rekommendera ettan och tvåan i klasserna för att tävla om
championaten (small Ridden, Ridden och Driven), de som vinner championaten
tävlar i slutet på dagen om titeln Overall Champion.
9.

Rosett till alla deltagare med ej veterinära fel samt hederspris till de placerade.
Priser även till dagens busigaste ponny och dagens bäst ”putsade” ekipage!

10. Enklare servering finnes på tävlingsplatsen.
11. Stallplatser uthyres ej!
12. Inställelse: På grund av force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
13. Vid skada: Återbetalas halva anmälningsavgiften vid uppvisande av
veterinärintyg senast 5 dagar innan tävlingen.
14. Show ansvarig är Maria Ericsson 070 536 69 36.
Startlista samt övrig information läggs ut på föreningens hemsida senast en
vecka innan tävlingen, startlista fås på plats i samband med startanmälan.
Alla startande bör ha en egen olycksfallsförsäkring.

Välkomna till en trevlig bruksdag!

Allmänna regler för samtliga

Show klasser för alla raser i Södermanlands Hästavelsförening.
Tänk på att skriva tydligt på din anmälningsblankett och att du bifogar den sidan i din ponnys/ hästs pass som stamtavlan är på det är
endast den sidan som vi behöver.
Anmälan är bindande. Använd vår förenings anmälningsblankett. I samband med din anmälan glöm inte att betala anmälningsavgiften.
Vi rekommenderar dig som Show deltagare att följa de regler som gäller just för din ras när du visar fram din häst/ ponny, alltså om
den skall flätas eller inte vilka hår som får klippas och så vidare.
Vi rekommenderar att läsa reglerna för Show klasserna noga.
Det är bra om du har din ponny/ häst vaccinerad men ej något krav.
Tänk på att du måste själv räkna ut vilken tid du startar det åligger ej arrangören.
Föreningen rekommenderar samtliga att bära ridhjälm denna dag vid all hantering av sin häst ponny, allt deltagande sker på egen risk.
Södermanlands Hästavelsförening tar inget ansvar för skador på personer, hästar, ponnyer
eller utrustning varken under transport eller under arrangemanget.

Följande Show klasser anordnas på Nådhammars Gård/ Mölnbo:
Show klasser:
Se i propositionen vilka klasser som anordnas.
Klass 15.
Klass 16.
Klass 17.
Klass 18.
Klass 19.
Klass 20.
Klass 21.
Klass 22.
Klass 23.
Klass 24.
Klass 25.
Klass 26.
Klass 27.
Klass 28.

Tömkörning
Kusken från 14 år och uppåt
Dressyr Körning
Kusken från 14 år och uppåt
Hurry Scurry
Kusken från 14 år och uppåt
Handlerklass
Visaren max 8 år
Handlerklass
Visaren max 17 år
Lead Rein
Ryttaren max 8 år (endast Kat A&B&C)
First Ridden
Ryttaren max 11 år (endast Kat A&B&C)
Novice Ridden
Junior Ryttaren max 17 år
Novice Ridden
Senior Ryttaren från 18 år
Open Ridden
Junior och Senior
Working Hunter Lead Rein Ryttaren max 8 år
Working Hunter Novice
Junior Ryttaren max 17 år
Working Hunter Novice Senior Ryttaren från 18 år
Working Hunter Open
Junior och Senior
De klasser som är röd markerade anordnas inte denna tävlingsdag!

Anmälan till Show klasserna.
Skriv tydligt – texta eller skriv på maskin. Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar helt anmälaren.
Fyll i samtliga uppgifter då startlistan trycks helt efter Er anmälningsblankett.

Tävlingsplats:

Datum:

Ponnyn/ Hästen anmäls till följande klasser:

Häst/ Ponny namn:
Född år:

(Se Propositionen)

Reg nr/ stamb nr.
Kön:

Mankhöjd:

Ras:

Färg:
Är häst/ ponnyn till salu? Sätt kryss
JA____
Nej____

Fader:

Stamb.nr.

Moder:

Stamb.nr.

Morfar:

Stamb.nr.

Mormorsfar:

Stamb.nr.

Ryttare/Kusk:
Tävlar för
Föreningen:

Ålder:

Är du medlem?
JA____

Ägare/ Fodervärd:
Adress:

Sätt kryss
Nej____

Telefon:

Postnummer:

Postadress:

Mailadress:
Uppfödare Häst/ Ponny:
OBS! Anmälningsavgift skall åtföljas anmälan för att anmälan skall vara giltig!
Använd föreningens bankgiro 259-0552.
Jag har tagit del av bestämmelserna för Showen och förbinder mig att följa dessa. Jag säger också ja till att
föreningen publicerar fakta angående Showen på föreningens hemsida.

_______________________________________________________________________
Anmälarens underskrift

