Sommarpremieringar 2021 Värmland
Datum:

Söndagen den 22 augusti 2021

Plats:

Arvika Travbana

Domare:

Liselott Erixon

Sista anmälningsdag:

28 juli 2021, via Blå basen, Svenska Hästavelsförbundet

Anmälningsavgift:

400 kr, (inkl moms) samtliga klasser

Insättes på bankgiro 214-7031 Hushållningssällskapet Västra,
senast sista anmälningsdag.
(ange nr som du fått vid anmälan i Blå basen eller hästens namn vid inbetalning)

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för sommarpremieringarna.
I år håller vi alla klasser öppna. Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 60 anmälda hästar uppdelat i block om max 15
hästar.
Ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) samt ston som ska stambokföras ska ha förtur. Vid
överskridet maxantal (60 st) är det ni som regionala administratörer som avgör vilka hästar som ska flyttas till annan
premieringsplats. En eventuell flytt ska ske i samråd med hästägaren.
Premieringsdagen ska läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 60 hästar/dag. Detta innebär uppehåll mellan
varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar. Information om detta ska framgå av katalogen.
Anläggningen ska stängas av för obehöriga.
Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på premieringsområdet. De två
personerna som hör till samma häst ska komma i samlad trupp.
Hästägaren ska utan dröjsmål lämna platsen så snart denne är klar för dagen.
Känner man sig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska
man stanna hemma, detta gäller även om man bara känner sig lite sjuk.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål och vatten!
Håll koll på vår hemsida för uppdaterad information.
Nytt för 2021
Körprov för 1- och 2-åriga ston och valacker, FKP och KBI.
Samtliga raser som kan visas på sommarpremieringar (ej hästar med raskod 00, 10, 60 & 70) kan genomföra körprov för 1- och 2åriga ston och valacker samt FKP och KBI vid särskilt utvalda premieringsplatser. Rasvisa regelverk kan förekomma om AO är
annan än SH.
Mer information finns i regler och anvisningar för sommarpremieringarna https://svehast.se/wpcontent/uploads/2021/02/Regler_o_anvisningar_2021_klar.pdf
Fjordhäst
Sedan tidigare godkända hingstar av rasen fjordhäst kan inte visas för sundhetskontroll. Kontakta Avelsorganisationen för mer
information. http://www.fjordhastforeningen.se/

Klasser 2021

Klass
1

Kök
Αlla

Ålder
Föl − 2 år

Typ av klass
Endast
exteriörbedömning
Körprov för 1- och
2-åriga ston och valacker
inklusive
exteriörbedömning
Exteriörbedömning
Samt ston för
Höjning av
avelsvärdesklass
Enkelt körprov
Inklusive
exteriörbedömning
Enkelt ridprov
inklusive
exteriörbedömning
Körbarhetsintyg
(KBI) inklusive
exteriörbedömning
Frivilligt körprov
(FKP) inklusive
exteriörbedömning
Sedan tidigare
Godkänd hingst för
sundhetskontroll

Övrigt

Generalmönstring

Endast i Luleå och Umeå

2

Sto
Valack

1 − 2 år

3

Sto
Valack

3 år & äldre

4

Sto
Valack

3 år & äldre

5

Sto
Valack

3 år & äldre

6

Sto
Valack

Se kolumn
"övrigt"

7

Sto
Valack

3 år

8

Hingst

9

Hingst

10

Sto
Valack

Alla åldrar

Visningsklass

Gäller för visare 0-11 år
Hästen blir inte exteriörbedömd.
När du anmäler till visningsklass ska du
Ange visarens namn och
Kontaktuppgifter i anmälan

11

Sto
Valack

Alla åldrar

Visningsklass

Gäller för visare 12-17 år
Hästen blir inte exteriörbedömd.
När du anmäler till visningsklass ska du
Ange visarens namn och
Kontaktuppgifter i anmälan

12

Sto
Valack

Alla åldrar

Visningsklass

Gäller för visare 18-26 år
Hästen blir inte exteriörbedömd.
När du anmäler till visningsklass ska du
Ange visarens namn och
Kontaktuppgifter i anmälan

Rasvisa krav kan förekomma

Rasvisa krav kan förekomma gällande
avelsvärdering

Rasvisa krav kan förekomma

Rasvisa krav kan förekomma

Nordsvensk brukshäst (4 år)
Övriga raser (4 år och äldre)
Rasvisa krav kan förekomma

Gäller endast hingstar av raserna
ardenner, Nordsvensk brukshäst,
irich cob & shire.

