
Backamo ligger ca 2 mil söder om Uddevalla, vid väg 167 mot Lilla Edet 

 

Proposition för Kallblodsutställning - Inbjudan till officiell utställning 
 

Backamo den 1 september 2018 kl. 10.00 
 
 

Domare: Elisabeth Ljungstorp 

 

Allmänna bestämmelser: 

1. Utställningen är öppen för renrasiga hästar av rasen ardenner, fjord, nordsvensk brukshäst, 

shire, clydesdalehäst och tinker. Fölsto ska ha föl vid sidan efter för rasen godkänd hingst. 
 

2. Hästarna visas vid hand. Alla hästar utan årsfölen visas i träns. Hingst skall uppvisas av 

person över 16 år. Föl ska ledas. Domare äger rätt att byta ut olämplig uppvisare. 
 

3. Anmälan kan göras på SH´s hemsida tom 21 aug eller sändas på särskild anmälningsblankett 

till Anne Hummel, Grönnäs 270, 446 92 Skepplanda / e-mail: hummel.270@telia.com         

Kopia på ägarbeviset som finns i hästpasset ska bifogas anmälan senast den 21 augusti . 

Efteranmälan mot extra avgift i mån av plats. Den skriftliga anmälan är bindande. 

 

4. Anmälningsavgiften är 300 kr för första hästen. Ytterligare hästar med samma ägare betalar 

250 kr per häst. Betalas till Anne Hummel bankgiro Swedbank 5784-6677 senast 21 augusti  

Uppge namn på samtliga hästar inbetalningen avser och vem som betalar in eller 

anmälningskoden vid Internetanmälan.   

 

5. Anmälningsblankett beställs hos Anne Hummel,  mobil 073-9767337 eller hämtas via 

www.bohuslandalsfjord.se , www.bondensdag.se/hastar  eller via mail till 

hummel.270@telia.com 
 

6. Hästägareförsäkran lämnas i sekretariatet före urlastning. 
 

7. Arrangören förbehåller sig rätten att stryka eller slå ihop klasser p.g.a. för få anmälningar.  
 

8. Det finns möjlighet att annonsera i utställningskatalogen, helsida kostar 500 kr och halvsida 

kostar 300 kr. Kontakta Anne Hummel.  
 

9. Frågor Jörgen Persson 0520-652311, 073-8115445 eller  

                        Anne Hummel  mobil 073-9767337.  

 

Klasser: 

1 Hingstföl f. 2018 7 Ston f. 2015    

2 Stoföl f. 2018 8 Sto 4-8år med eller utan föl    

3 Hingstar/ valacker f. 2017 9 Sto 9år eller äldre med eller utan föl    

4 Sto f. 2017 10 Valacker 3år o äldre    

5 Hingstar/ valacker f. 2016 11 Premierade hingstar    

6 Ston f. 2016      

 

Best in show utses bland klassvinnarna.  

Inteckningspris delas ut till vinnaren skänkt av Stiftelsen  Bondens Dag. 
 

 

Den 1-2 september arrangeras Bondens och Skogens Dagar på Backamo. Det är ett välbesökt, årligt 

arrangemang som lockar hela familjen. Här bjuds på visning av gamla maskiner, hantverk, 

försäljning mm. Servering finns på utställningsområdet.   

Välkomna! 

http://www.bohuslandalsfjord.se/
http://www.bondensdag.se/hastar

