
 
 

 
 
 

Anmälan:   SMHF 10 år Jubileumsutställning 2021, 
Ledingenäs gård, Knivsta               18 september 2021 

 
En blankett per häst: 
 

 
 

Totalt för klasser:  

Annonsering:  

Sponsoring av klasser:  

Marknadsplats vid showarenan:  

  
Avgifterna betalas till SMHFs bankkonto 
Märk inbetalningen med SMHF 10 år, hästens namn och ditt namn.  
Betalar du för medlemsavgift så ser vi gärna att du gör det i en separat inbetalning och märker den med 
”Medlemsavgift och ditt namn”, maila till Info@miniatyrhast.se om du inte får plats med all information. 

Ditt namn:   

Adress:   

Postadress:   

Land:   

E-Mail:   Tel. Nr:   
       

Häst:  
     

Namn:    Kön:   

Registreringsnummer:   Född år:   Färg:   

Far:     Mor:     

Uppfödare:    

Ägare/leasetagare:           
 
Skriv vilka klasser, med nummer och namn, som ovanstående häst ska anmälas till. Glöm inte att även skriva upp 
visarens namn eftersom detta är viktigt för youth, novice och amatör klasserna. 

Klass. nr Klass namn: Visarens namn & ålder (youth): Klass avgift: 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Extra information show: Antal: Total: 
     

Middagsbuffe lördag kväll.                                                                 Vuxen 200 kr   

Middagsbuffe lördag kväll.                                                Barn under 18 år 125 kr   

mailto:Info@miniatyrhast.se


 
 
Svenska Miniatyrhäststföreningen: 
SWISH: 123-2243053 
PG: 632257-2 eller BG: 838-4554 
IBAN: SE32 9500 0099 6018 0632 2572 
SWIFT: NDEASESS 

 
 
Medlemmar i SMHF avgifter:  Icke Medlemmar i SMHF avgifter: 
- Öppen klass:       200 kr  - Öppen klass:       300 kr 
- Novice klass:       150 kr  - Novice klass:       225 kr 
- Youth:                  100 kr  - Youth:                  150 kr 
 

Efteranmälan (efter 1 september): 50 kr/klass extra. 
   

 
 

 medlem i SMHF.       inte medlem SMHF. 
 vill bli medlem i SMHF:  400 kr enskild medlem., 600 kr familj, 100 kr ungdom.  

Betalas separat till SMHF’s konto, uppge namn, adress och e-postadress. 
 

 
Annonsering i programmet: 
1. Hel sida (färg):  700 kr,  Banner i showringen      600 kr 
2. Halv sida (färg):  400 kr, Marknadsplats vid arenan       500 kr 
3. Sponsor av klass:  150 kr,  
4. Sponsor Championship klass: 300 kr, 
 
 

 
Skicka anmälan och annonsmaterial, med e-post till: info@miniatyrhast.se eller per post till:  
SMHF, Monika Swedstrand 
Ubbyvägen 40 
762 94 Rimbo  
Sweden  

 
Annonsmaterial MÅSTE vara tillhanda senast den 30 augusti 2021. 
Anmälningsblankett ska vara SMHF tillhanda senast den 1 september 2021 och betalning senast 
nästkommande vardag, den 2 september 2021. 
Efter detta datum tillkommer en extra avgift på 50 kr per klass och anmälan inte att finnas med i programmet. 
 
Showmanager: Linn Lemmeke 
Domare:  Alison & Steven Johnston 
 
Adress show: Ledingenäs gård, Knivsta, Sweden     
Show: 18 september 2021, börjar 9.30  
Rosetter:   1 - 6 placeringar 
Priser:  Grand Champions och Supremes 

 
Frågor? 

- Information om showen & klasserna finns på hemsidan: www.miniatyrhast.se och i propositionerna 
för showen (inbjudan). 

- Om ni inte hittar svar på era frågor där. Kontakta någon i show-teamet:  
Linn Lemmeke och Monika Swedstrand 

 
(Eng + Sv)  Linn: linn.lemmeke@miniatyrhast.se    
(Eng + Sv)       Monika: monika.swedstrand@miniatyrhast.se  

 
 
 

VÄLKOMMEN till Ledingenäs gård.  
Lycka till! 
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http://www.miniatyrhast.se/
mailto:linn.lemmeke@miniatyrhast.se
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