PROPOSITION för Svenska Miniatyrhästföreningens

RIKSUTSTÄLLNING
Mellangården i Knivsta, söndagen den 11 juni 2017
Allmänt: I samband med riksutställningen kommer att anordnas en mindre
perfomance tävling med ett antal klasser i körning, hoppning och obstacle samt
en kvalklass till final i Falsterbo den 8 juli 2017.
Rätt att delta på utställningen har hästar som är registrerade i den svenska grundstamboken
med raskod 48 samt föl som är födda under utställningsåret, dock måste de i dessa fall
uppfylla kraven för stamboksföring och vara minst 1 mån gammal på utställningsdagen.
Hästar med minst 25 % amerikansk miniatyrhäst äger rätt att delta i partbreed klasserna 11 –
12. Utställningen är avelsvärderingsgrundande för deltagande Amerikanska miniatyrhästar
registrerade med raskod 48.

Tid och plats:
Mellangården, Knivsta, söndagen den 11 juni med början kl 10.00. Visning utomhus.
Servering kommer att finnas.
Klasser:
1. Föl födda 2017
2. 1-åriga ston
3. 1-åriga hingstar och valacker
4. 2-åriga ston
5. 2-åriga hingstar och valacker
6. 3-åriga ston
7. 3-åriga valacker och hingstar
8. 3-åriga avelsvärderade hingstar
9. 4-åriga och äldre ston utan föl
10. 4-åriga ston och äldre med föl
11. 4-åriga och äldre hingstar och valacker
12. 4-åriga och äldre avelsvärderade hingstar.
13. Partbreed ston
14. Partbreed valacker och hingstar
15. Hunter
16. Jumper

17. Halter obstacle
18. Obstacle driving
19. Speed obstacle
20. Classic Pleasure Driving
21. Country Pleasure Driving
22. Novice driving
23. Showmanship
24. Reinmanship
25. Liberty

I slutringen deltar klass segrare, och från stora klasser, eventuellt ytterligare hästar enligt
domarens bedömning.
SMHF förbehåller sig rätten att ställa in klasser, dela klass, slå ihop klass eller i övrigt ändra
om så erfordras.

Domare:
Domare är Liselotte Erixson
Domare performanceklasser:
Domare Katarina Sandås, Speed obstacle kommer att dömas avTytti Vanhala.
Priser:
Alla Amerikanska miniatyrhästar som deltar i utställningsklass kommer att få rosett och
bedömningsprotokoll. Hederspris till klassegrarna och BEST IN SHOW. Dessutom kommer att
utses Bästa unghingst, Bästa ungsto, Bästa sto, Bästa Hingst, Bästa valack och Bästa
partbreed.
Anmälan:
Anmälan görs via länk på Svenska Hästavelsförbundets hemsida. Partbreed hästar som inte
är registrerade i Blå basen anmäler via mail till info@miniatyrhast.se anmälningsblankett
enligt SHs hemsida och kopia av passet där det framgår att hästen har minst 25 % AMH ska
bifogas. Anmälan till performanceklasserna görs till info@miniatyrhast.se Sista dag för
anmälan är 2017-06-01. Efteranmälningar mottas mot dubbel avgift. Vi kan inte garantera
att efteranmälda hästar kommer med i katalogen.
Avgifter:

Anmälningsavgiften är 300 kronor per häst (fom 4:e hästen 150kr/häst)för medlemmar i
SMHF. Övriga betalar 450 kronor per häst. Anmälningsavgift till bara en performanceklass
och ej till utställning är 150kr per klass för medlemmar övriga betalar 250kr. Föl födda
2017 betalar halv avgift om stoet visas i klass 11, men får bedömning som övriga. Avgiften
skall vara inbetald senast den 1 juni i samband med att anmälan görs. Avgifterna inbetalas
på föreningens BG 838-4554 eller PG 632257-2. Anmälan anses ha skett när betalning kommit
SMHF tillhanda.
Boxar finns att hyra på stall Nordiclights, kostnad 100 kr/dygn, inklusive ½ bal spån,
ytterligare spån kan köpas för 75:- /bal.
Boxar bokas via Margareta Lindahl på mail till margaretalindahl@telia.com . Platser för
husvagn/husbil finns, även dessa bokas via Margareta Lindahl.
Om vi tvingas ställa in utställningen på grund av för få anmälningar återbetalas
anmälningsavgiften i sin helhet. Om häst uteblir utan anledning återbetalas ingen avgift.
Sjukfall hos häst eller handler måste kunna visas via veterinär- eller läkarintyg, om
anmälningsavgift skall kunna återbetalas.
Mätning:
Samtliga hästar, 3-år och äldre, ska mätas på plats innan utställningen. Hästar från 3-års
ålder får inte överskrida 34” (86,36 cm) vid sista manhåret.
Katalog:
Utställningskatalog och hästägareförsäkran skickas via mail till deltagarna veckan före
utställningen.
Säkerhet:
Hästen måste kunna visas utan risk för andra hästar, domare eller publik. Före urlastning
skall hästägareförsäkran överlämnas till sekretariatet.
Deltagande sker på egen risk, försäkring finns för deltagare via Sv. Hästavelsförbundet.

Frågor ställs till:
För frågor om utställningen kontakta Monika Swedstrand 070-4090752
monika.swedstrand@miniatyrhast.se eller till
Margareta Lindahl 070-5263511, margareta.lindahl@miniatyrhast.se

Varmt välkomna till Svenska Miniatyrhästföreningens andra Riksutställning!

