Sommarpremieringar 2020, Arvika travbana

Datum:

Söndagen den 23 augusti 2020

Plats:

Arvika Travbana

Domare:

Kurt Larsson

Sista anmälningsdag:

30 juli 2020, via Blå basen, Svenska Hästavelsförbundet

Anmälningsavgift:

400 kr, (inkl moms)

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)

Klasser

OBSERVERA klassernas nummer!
Klass
1
2

Kön
Alla

Ålder
1- & 2åringar
Valack &
3 år &
sto
äldre

Typ av klass
Exteriörbedömning

Övrigt

Exteriörbedömning samt
ston för höjning av
avelsvärdesklass.

Rasvisa krav kan förekomma
gällande avelsvärdering.

4

Sto

3 år &
äldre

Enkelt körprov inklusive
exteriörbedömning.

5

Sto

3 år &
äldre

Enkelt ridprov inklusive
exteriörbedömning.

Rasvisa krav kan förekomma
Enkelt körprov får endast
avläggas med ston som ska
stambokföras.
Rasvisa krav kan förekomma
Enkelt ridprov får endast
avläggas med ston som ska
stambokföras.

VIKTIG INFORMATION
Information om Sommarpremieringarna 2020 med anledning av corona (covid-19)
På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för
sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, funktionärer och
hästägare.

Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 45 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 kommer ha förtur, först till kvarn gäller för övriga aktuella klasser. I år kan man
inte anmäla föl, hingstar för sundhetskontroll, FKP, KBI eller till visningsklass. Vid överskridet
maxantal (45 st) förbehåller sig SH rätten att avgöra vilka hästar som ska strykas alternativt
flyttas till annan premieringsplats. En eventuell flytt sker i samråd med hästägaren.
Hästägarna uppmanas att i första hand anmäla till närmsta premieringsplats för att undvika
onödiga restider. Rekommendationen är, som alla vet, 1,5-2 timmars restid.
Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 45 hästar/dag. Andra
blocket får inte anlända förrän det första blocket har lämnat platsen. Detta innebär uppehåll mellan varje
block på ca 1,5 timme. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar. Varje block kommer att ha
fasta hålltider. Information om detta kommer stå i katalogen.
Anläggningen kommer att 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.
Du ska utan dröjsmål lämna platsen så snart du är klar för dagen.
Känner du dig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, illamående
och/eller huvudvärk ska du stanna hemma, detta gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål och vatten!
Premieringen kan, av olika anledningar, komma att ställas in med mycket kort varsel.

Kontakta Karin Östlund för mer information, 054-545602

