Proposition
Premiering och Riksutställning 2017
Svenska Tinkerhästsällskapet
Premiering öppen för avelsvärdering av sto och hingst 3 år och äldre, samt 2 åriga hingstar för exteriör
bedömning.
Riksutställningen är öppen för Tinker och Tinker partbreed, registrerade i Svenska
Tinkerhästsällskapet.

Plats: Valsäter gård, i Björklinge, ca 20 km norr om Uppsala.
Datum: 19 augusti 2017
Tid: Inmätning för Premiering kl.8.00 Premiering kl.9.00, Riksutställning kl.13.00
Domare: Henk-Jan van der Bijl, Leid de Ruyter (NSvT)
Tips på boende: http://www.hotellkartan.se/Uppsala/Björklinge/
Sista ordinarie anmälningsdag är 2016-08-01
Efteranmälan till och med 2016-08-08
Anmälning sker via internet
Alla avgifter skall vara STS till handa senast 2016-08-11 (gäller även efteranmälan)
Hästens pass skall medtagas för Identitetskontroll.
Prisrosett till bästa svenskfödda tinker.
Alla handlers tom 26 år (Young handler) får rosett samt ett pris till den som gör det bäst. Kom ihåg att
uppge detta när du gör din anmälan till Riksutställningen

Klasser
Klassernas ordning kan komma att ändras beroende på antal deltagare, och klasser med få deltagare
kan komma att slås ihop som anses lämpligt.
Katalog kommer skickas ut per mail ca 1 vecka innan utställningen, där framgår turordning och
startnummer.
Hästägare ser till att medtaga två nummerbrickor för startnummer att fästa på träns/grimma.

Avelsvärdering Sto

Avelsvärdering Hingst

Klass 1 3 år
Klass 2 4 år och äldre

Klass 3 3 år
Klass 4 4 år och äldre
Klass 5 2 år för bedömning

Bruksprov utförs i mån av anmälningar.
Dessa klasser deltar inte i BIS/BIM !

Riksutställning Sto

Klass 6 med föl
Klass 6b föl födda 2017

Riksutställning Hingst
Klass 11 1-2 år
Klass 12 3 år och äldre

Klass 7 1-2 år
Klass 8 3 år och äldre

Riksutställning Valack

Tinker Part Breed

Klass 9 1-2 år
Klass 10 3 år och äldre

Klass 13 1 år och äldre
Deltager ej i BIS/BIM !

Avkommeklasser
Klass 14. Stambokförda ston åtföljda av minst tre avkommor. Avkommorna skall vara anmälda och
visade på utställningen under eget nummer.
Klass 15. Stambokförda hingstar åtföljda av minst tre avkommor. Avkommorna skall vara anmälda
och visade på utställningen under eget nummer.
Avkommeklasserna är fria för alla deltagare och kräver ingen extra anmälning. Föräldradjuret behöver
inte ha visats på utställningen under eget nummer. Vid färre än två anmälda föräldradjur totalt slås
klassen ihop. Minst två deltagande föräldradjur totalt krävs för att klassen ska genomföras.

Avgifter att betala i samband med anmälan
Anmälningsavgift Premiering Sto
600 sek (inkl ev bruksprov)
Anmälningsavgift Premiering Hingst
1500 sek (inkl ev bruksprov)
Anmälningsavgift Premiering Hingst 2 år
0 sek

Anmälningsavgift Riksutställning Föl
200 sek
Anmälningsavgift Riksutställning häst född 2016 eller tidigare 400 sek
Sto och hingst över 3 år som önskar deltaga på både Premiering och
Riksutställning betalar + 200 sek på avgiften för Premiering.
OBS! På ovanstående priser tillkommer +250 sek för den som ej är medlem i STS.
Tillkommer endast en gång vid anmälan till både Premiering och Riksutställning.
Box (inkl. en bal spån)
exakt pris får vid bokning
Efteranmälningsavgift tillkommer på ordinarie anm. avg.

Plusgiro-nummer 135 7534-5
Ange Riks, hästens namn samt registreringsnummer

500 sek

Övrig info
För de som kommer kvällen innan finns ett mycket begränsat antal boxar 7-8 km ifrån gården där
arrangemangen hålls. Förbokning krävs!
Det kommer att finnas ett antal rasthagar på visningsplatsen där man får turas om att ställa hästar.
Transportparkering i direkt anslutning till visning (obs! gräsplan)
Tänk på bra kläder och skor då vi är utomhus.
Visning sker enligt NSvT's standard på triangelspår, moderstambokens protokoll kommer att
användas.

Säkerhetsbestämmelser för utställningen
• Hästägarförsäkran lämnas till platsansvarig innan häst lastas ur. Finns på STS hemsida
• Åldersgräns för visning av hingst är 18 år, 13 år för visning av övriga. Häst som hanteras av person
under 18 år skall alltid ha en ansvarig vuxen närvarande på utställningsplatsen.
• Alla hästar bär träns med bett utanför box och transport (gäller ej föl), samt till detta tyglar eller
hingstkedja med grimskaft. Även ettårig hingst framförs med träns. Hingst fr. o m 3 år visas i första
hand med träns och hingstkedja.
• Hästen skall bära för uppgiften avsedd och väl anpassad utrustning samt vara tillräckligt förberedd för
det man kräver av den.
• Alla som visar häst, sitter till häst eller i vagn efter häst på utställningsområdet skall bära hjälm samt
heltäckande skor. Kravet gäller under hela tiden utställningen är öppen (dvs från det att ekipaget
anlänt tills dess att man lämnat platsen).
• Domare äger rätt att visa ut ekipage som på något vis anses vara en säkerhetsrisk. Ekipage som
avvisats från utställningsplatsen äger ej rätt till återbetalning eller ersättning på annat vis, och deltar ej
heller i konkurrensen.

Tänk på detta:
•Säkerhetsbestämmelserna ovan finns för din, din hästs och andras säkerhet och är till för att
följas!!
•Din häst ska vara tillräckligt miljötränad för att inte vara en säkerhetsrisk för sig själv, den som visar
eller annan häst/människa.
•En utställningsplats är en stressig miljö med många nya intryck och främmande hästar. Även om din
häst (och särskilt hingst) är snäll hemma är det inte samma sak i en miljö där det vis- tas hingstar
tillsammans med ston som kanske brunstar, och farliga konkurrenssituationer kan uppstå om man inte
är försiktig.
•Ett spö är ett enkelt och bra säkerhetshjälpmedel, särskilt vid visning av hingst, även om du aldrig
behövt ett tidigare.

•Se till att all utrustning är hel och tål de påfrestningar som kan uppstå. Ha med extra utrustning
(t ex grimma och träns) om något går sönder.
•Om du lämnar hästen ensam ska du se till att den står säkert, utan risk att kunna ta sig lös eller
skada sig själv eller andra. Du får aldrig lämna hästen i en frånkopplad transport!
•Sist men inte minst: Även om din häst är snäll och säker i hanteringen kanske någon annan inte beter
sig lika bra. Håll avstånd och försök hela tiden att läsa av både din häst och de runt omkring!

Eventuella dispenser kan sökas hos STS styrelse innan arrangemangets början. Maila
dispensansökan tillsammans med tydlig motivation till sekreterare@svenskatinker.se Dispensansökan
ska vara inne senast 2017-08-01 för att behandlas.

Vid eventuella frågor samt bokning av box kontakta Premierings/Utställningsansvarig
Birgitta Nordling
e-mail: binor@telia.com
tel:018-356108 mobil: 070-2148800

VÄLKOMNA!

