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Vi kan härmed med stor glädja önska välkommen till inofficiell digital 
fjordhästutställning! 
 
 
PROPOSITIONER DIGITAL UTSTÄLLNING FÖR FJORDHÄSTAR 
 
Tid: Lördagen den 24-25 juli 2021(final och resultat) 
Domare: Internationella fjordhästdomarna Sabine Münch von Ah, Schweiz och Helena 
Kättström, Sverige 
 
Utställningen för fjordhästar är öppen för renrasiga fjordhästar med full stam införda i 
grundstambok 1.  
 
Ägare till fjordhäst som ställs ut ska vara fullvärdig medlem i lokalförening ansluten till 
Svenska fjordhästföreningen.  
 
Utställningen klassas som inofficiell utställning och är alltså inte avelsvärdegrundande. 
Observera att häst som ägs eller har fötts upp av domare som dömer aktuell klass, liksom 
avkomma till häst som ägs av domare inte får delta. 
Hästen ska vara försedd med nummerlapp enligt startlista som publiceras senast den 3 juli. 
Katalogen med startlista kommer att läggas på www.fjordhastforeningen.se  
 
Anmälningsavgifter:   
Utställning: 350 kr för första hästen, och följande hästar med samma ägare 200 kr per häst. 
Observera att antalet platser är begränsat till max 50 hästar. Först till kvarn gäller vid stort 
intresse. 
För att anmälan ska vara giltig ska både anmälan och anmälningsavgift ha inkommit i tid. Om 
betalningen inte skett i tid räknas anmälan som återtagen.  
 
Anmälan till utställningen sker på internet via www.svehast.se  

 
Anmälan ska ske senast den 27 juni 2021. 
Observera: Efteranmälan är inte möjlig.  
  
Anmälningsavgiften sätts in på SFF:s bankgiro 550-1184 i samband med anmälan. Om det 
finns mer än maxantal anmälda bör du avvakta besked om hästen kommit med innan du 
betalar. Meddela vad betalningen avser och uppge hästens namn och registreringsnummer. 
Om du inte får plats i meddelanderaden kan du mejla uppgifterna till 
info@fjordhastforeningen.se  
 
När du har fått hästens katalognummer filmar du den med nummerlapp synligt. Filmningen 
ska ske enligt anvisningar som finns i denna film: https://youtu.be/xW6tZBztgPc  
Om du vill ha tips om hur du ska visa häst vid hand så kan du titta på denna film: 
https://youtu.be/L8YgJuj8jc8  
Filmen laddar du sedan upp på Youtube och skickar länk till info@fjordhastforeningen.se 
senast den 17 juli. En uppställningsbild med nummerlappen synlig mailas till 
info@fjordhastforeningen.se senast 17 juli 
 

http://www.fjordhastforeningen.se/
http://www.svehast.se/
mailto:info@fjordhastforeningen.se
https://youtu.be/xW6tZBztgPc
https://youtu.be/L8YgJuj8jc8
mailto:info@fjordhastforeningen.se
mailto:info@fjordhastforeningen.se


 2 

Domarna kommer att tillsammans titta på filmerna och ge hästarna skriftliga kommentarer, 
som mejlas ut till samma adress som du skickade länken från. Bedömningen kommer ske 
enligt internationell bedömningsstandard (Fjord horse International). Hästarna får omdöme 
och placering, men ingen poängbedömning. Hästarna i varje klass placeras och det kommer 
att utses en totalsegrare. Samtliga deltagare erhåller jubileumsrosett på posten. Totalvinnare 
erhåller segerband. Rosett från SH delas ut till alla unga visare upp till och med 26 år. Resultat 
publiceras på Svenska fjordhästföreningens digitala kanaler under vecka 29. Helgen den 24-
25 juli publiceras finalister och totalsegrare. 
 
Klasser: 
 

1. Hingstföl 
2. Stoföl 
3. 1-åriga hingstar och valacker 
4. 1-åriga ston 
5. 2-åriga hingstar och valacker 
6. 2-åriga ston 
7. 3-åriga valacker, och ej godkända hingstar  
8. 3-åriga ston  
9. Valacker och ej godkända hingstar, fyra år och äldre 
10. Godkända hingstar, tre år och äldre 
11. Ston utan föl, fyra år och äldre 
12. Fölston, fyra år och äldre 

 
 
Varmt välkomna att anmäla! 
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