
 

 

 

 

 

 

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, 200 kr för föl (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) 

 

 

 

 

Kontakta Karin Östlund för mer information, 054-545602 

 

 

 

 

 



* Vissa raser kan inte utföra vissa moment enligt rasvist reglemente. Det är hästägarens ansvar att 
kontrollera vad som gäller för sin ras, kontakta din avelsorganisation för information.  

Klass Kön Ålder Typ av klass Övrigt 
1 Alla Föl, 1- & 2-

åringar 
Exteriörbedömning.  

2 Valack & 
sto 

3 år & 
äldre 

Exteriörbedömning samt 
ston för höjning av 
avelsvärdesklass. 

Rasvisa krav kan förekomma 
gällande avelsvärdering. 

3 Hingst  Sedan tidigare godkänd 
hingst för sundhetskontroll 

Gäller endast hingstar av 
raserna ardenner, nordsvensk 
brukshäst, fjordhäst, irish cob 
& shire. 
 

4 Valack & 
sto 

3 år & 
äldre 

Enkelt körprov inklusive 
exteriörbedömning. 

Rasvisa krav kan förekomma 

5 Valack & 
sto 

3 år & 
äldre 

Enkelt ridprov inklusive 
exteriörbedömning. 

Rasvisa krav kan förekomma 

6 Valack & 
sto 

Se kolumn 
”övrigt” 

Körbarhetsintyg (KBI) 
inklusive 
exteriörbedömning. 

Endast för nordsvensk 
brukshäst & fjordhäst (4 år), 
gotlandsruss (4-7 år) samt 
ardenner (4 år eller äldre). 

7 Valack & 
sto 

3 år Frivilligt körprov (FKP) 
inklusive 
exteriörbedömning. 

Endast nordsvensk brukshäst 
och ardenner. 

 
 
 
 
 

 
 
 

   

10 Valack & 
sto 

Alla 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 Valack & 
sto 

Alla 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 Valack & 
sto 

Alla 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. 

 
 

 


