
FÖLMÖNSTRING OCH UNGHÄSTBEDÖMNING I LÄNGHEMS 
RIDHUS 26 SEPTEMBER 2020 KL. 10.00 

 
(Arrangörer i samarbete: Föreningen Nordsvenska hästen i Södra Älvsborg, Södra 

Älvsborgs läns hästavelsförening och Södra Älvsborgs och Hallands Ardennerklubb). 
. 

 
 
VÄLKOMNA PÅ FÖLMÖNSTRING OCH UNGHÄSTBEDÖMNING. 
FÖL, 1- OCH 2-ÅRINGAR AV ALLA PREMIERINGSBERÄTTIGADE RASER FÅR VISAS. 
Domare: Tobias Sandahl 
 
Anmälningsavgiften är 250 kr och den betalas vid anmälan till Föreningen Nordsvenska 
Hästen i Södra Älvsborg.  BG 826-9144. SWICH 1234123782.  
Sista anmälan och betalningsdag 12 september 2020. Vid eventuell efteranmälan kan detta 
göras från 13-15 september med en avgift på 350 kr. OBS! 15 september är anmälan och 
betalning stängd till denna visning. 
 
Vid visning av häst får du endast ha en medhjälpare på grund av Corona-läget som gäller 
för dagen. Tag med egna nummerlappar. 
 
I dagsläget följer vi FHM:s rekommendationer så arrangemanget är utan publik. 
Ingen servering finns. Anmälan görs till Annika Pettersson på mail annikak66@outlook.com 
eller på telefon 0703 955982. 
 
 
 
 

SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖRENING KOMMER 
SAMMA DAG ATT ERBJUDA KÖRNING FÖR FRIVILLIGT 

KÖRPROV OCH KBI (KÖRBARHETSINTYG) DÅ DETTA INTE 
FICK GENOMFÖRAS PÅ SOMMARPREMIERINGEN. 

 
Kostnad för detta prov är 200 kronor och betalas till  
Södra Älvsborgs läns hästavelsförening på BG 820 – 1204 senast 12 september. 
Anmälan görs till Agneta Svensson, Galtholmen Västergården 3, 52496 Ljung, E-mail: 
isa51.od@gmail.com senast 12 september 2020. 
Körprov-Nordsvenskar kan göras om din 3-åring och 4-åring har visats på 
sommarpremiering 2020. KBI kan göras för ej visade 4-åringar, som då kan premieras 2021 
och få tillgodoräkna sig sitt gjorda KBI. OBS alla 4-åringar måste ha gjort sitt KBI-prov 
hösten 2020. 
Frivilligt KBI-Ardenner kan göras på häst upp till 7 år. Visad i år eller nästa år på premiering 
enligt reglerna. Övriga raser som gör frivilligt körprov och KBI är också välkomna. 
Vid frågor angående körning kontakta Nils-Gunnar Nilsson tel. 0709-669930. 
 
Vid visning av häst får du endast ha en medhjälpare på grund av Corona-läget som gäller 
för dagen. Tag med egna nummerlappar. 
 
I dagsläget följer vi FHM:s rekommendationer så arrangemanget är utan publik. 
Ingen servering finns.  
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SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS HÄSTAVELSFÖR.  

       /Nordsvenska Hästen/Ardenner  

      + övriga Premieringsberättigade raser 
FÖLMÖNSTRING 26 september 2020, Länghem        

(ANMÄLAN SENAST DEN 12 september 2020) 
(Vänligen texta tydligt!)                                    Chipmärkning och ID-kontroll 

görs ej. 

ANMÄLT FÖL            ANMÄLD 1-ÅRING             ANMÄLD 2-ÅRING           

FRIVILLIGT KÖRPROV            KBI (KÖRBARHETSINTYG)      

             
Namn 

 

Registreringsnummer /Betäckningsrapport 
 

Ras 
 

Färg Tecken Födelsedatum Kön 

Far 
 

Nr Mor Nr 

Morfar 
 

Nr Mormor Nr 

Mormorsfar 
 

Nr Mormorsmorfar Nr 

UPPFÖDARE OCH ÄGARE  
Uppfödare, namn och adress 
 

Ägarens namn 
 

Ägarens adress 

Postnummer 
 

Postadress 
 

 

Tel.nr  bostad,  mobilnr Länsbeteckning 

E-postadress: 

 

 

Är blanketten rätt ifylld??  Kolla igen!!                            VÄLKOMMEN. 
Ägare/ombud försäkrar vid påskrift av anmälan att stoet/hingsten endast kommer att starta under 
förutsättning 

att sto/hingst ej under de senaste veckorna före bedömningens början, visat några tecken 

på smittsam sjukdom 

att sto/hingst under tre senaste veckorna före bedömningens början icke varit uppställd i 

stall där smittsam sjukdom veterligen förekommit 

att sto/hingst ej heller under samma tid på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt 

känt kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom 

att  sto/hingst är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt veterligen fullt fris

   

Det som alltid måste anges vid anmälan till visning är följande.  

Skriver du blanketter för hand, tänk då på att texta tydligt. 

FÖL -Stoets/hingstens namn, fader, moder, uppfödare, 

registreringsnummer/stamboksnummer 

(gäller ej årsföl), färg, ägarens namn. adress, telefonnummer, mail-adress, utställningsplats, 

utställningsdatum, underskrift. 

 

VI ANVÄNDER DENNA ANMÄLAN ÄVEN TILL KÖRNINGEN FÖR FRIV 

KÖRPROV  

OCH KBI 

 

ID-HANDLING SKALL VISAS PÅ 1-2 ÅRINGAR 
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