 Stockholm Uppsala fjordhästförening
Officiella utställning 9 Juni 2018 kl 10.00. För Fjordhäst, Nordsvensk, Ardenner och Gotlandsruss
På Björknäs Gård Knivsta
Domare: Morgan Johnson
1. Utställningen är öppen för grundstambokförda gotlandsruss.
2. Häst visas vid hand, hingstar alla ålderskategorier samt ston över två år visas i träns. Hingst skall visas av person som fyllt 16 år, föl skall ledas. Uppvisare SKALL bära hjälm. Domare äger rätt att byta ut olämplig visare.
3. Utställd hästs ägare skall vara medlem i Stockholm Uppsala fjordhästförening eller annan till SFF ansluten lokalförening.
4. Skriftlig anmälan med kopia på ägarbeviset insändes till Efwa Blass, Björknäs 745 741 95 Knivsta, alt Email efwa.blass@airsafe.se, senast den 11 Maj. Förfrågan till densamma på 070-6953834. Anmälningsblankett finns att hämta på SUFFs hemsida.
5. Anmälningsavgift 300 kr för första häst, ytterligare häst från samma ägare 250 kr. Klasserna 13 och 14 är avgiftsfria för häst som erlagt avgift i annan klass.
6. Efteranmälan i mån av plats mot dubbel avgift.
7. Hästägarförsäkran skall skrivas på i sekreteriatet innan urlastning får ske.
8. Beslut vid denna utställning kan överklagas till Svenska Hästavelsförbundets besvärsnämnd, adress Svenska Hästavelsförbundet, Box 314, 532 24 Skara. Ange vilket beslut som skall överklagas och den ändring i beslut som ni begär. Överklagandet skall vara SH tillhanda senast tre veckor efter utställningen.
9. SUFF förbehåller sig rätten till ändringar.
10. Utställningen avhålles på grus.
11. Stallplatser finns (box) boxhage och hage kan bokas genom Efwa Blass, 070-6953834 Email Efwa.blass@airsafe.se. Antalet är begränsat och först till kvarn gäller. Deposition 100 kr, lämnas i sekreteriatet och återfås då uppstallningen är mockad och iordningställd.
12. Samtliga hästar som får guldplakett går vidare till BIS final.
13. SUFF mottager tacksamt hederspriser, möjlighet finns även att annonsera i utställningskatalogen, helsida 500 kr, halvsida 300 kr. Kontakta Stefan Sahlin, 0725-441109, Email stefansahlin00@gmail.com för vidare information. Annonsunderlag önskas!

Klasser: 
1.	Hingstföl födda 2018
2.	Stoföl födda 2018
3.	Hingstar/valacker födda 2017
4.	Ston födda 2017
5.	Hingstar/valacker födda 2016
6.	Ston födda 2016
7.	Icke premierade hingstar/ valacker födda 2015
8.	Ston födda 2015
9.	Valacker 4 år eller äldre
10.	Gallston 4 år eller äldre
11.	Premierade hingstar 3 år och äldre.
12.	Fölston 4 år och äldre
13.	Avkommeklass, sto med 3 utställda avkommor, ett år eller äldre.
14.	Avkommeklass, hingstar med minst 5 utställda avkommor, ett år eller äldre.


Vägbeskrivning kommer med katalogutskick. Kafeteria och enklare servering finns på plats
Stockholm Uppsala Fjordhästförening hälsar utställare och publik välkomna!



