
 1 

 
 

Välkomna till hingstpremiering och riksutställning. 
 

Årets hingstpremiering och riksutställning kommer att arrangeras på Grevagården, 

Skövde helgen den 17–18 september 2022. Hingstpremiering med bruksprov kommer 

att vara under lördagen och på söndagen blir det riksutställning.  

 

På lördagskvällen är ni välkomna på en gemensam festmiddag. 

Kostnad 250 kr person, 100 kr för barn upp till och med 12 år. 

Anmäl senast 30/8 genom att betala middagen till SFF:s bankgiro 550–1184 eller via swish 

1235848890. Det är viktigt att du kommer ihåg att skriva vem betalningen är från samt att det 

gäller middag och antal vuxna respektive barn. Ange kostpreferenser och maila detta till 

kassor@fjordhastforeningen.se 

 

Det finns möjlighet att campa på området. Se info på www.grevagarden.se . 

 

PROPOSITIONER HINGSTPREMIERING OCH BRUKSPROV  

 

Tid och plats: Lördagen den 17 september 2022 på Grevagården, Skövde. 

Domare/AVN: Elisabeth Ljungstorp, Liselotte Erixon. Veterinär Åsa Johansson. Rasledamot: 

Anna Gardelin-Magnusson. 

 

Hingstar födda 2019 kan avlägga bruksprov vid premieringen, men kan också vänta med 

bruksprovet till 2023. Treåriga hingstar kan endast välja att göra kört bruksprov, medan 

fyraåriga och äldre hingstar kan göra kört och/eller ridet bruksprov. För hingstar födda 2018 

eller tidigare gäller att de måste avlägga godkänt bruksprov (om det inte redan utförts) för att 

kunna erhålla betäckningslicens.  

För mer info om bruksprov och krav för hingstar: se reglementet på hemsidan.  

 

Anmälningsavgifter: 

Hingstar som visas för avelsvärdering, men inte gör bruksprov  750 kr 

Hingstar som visas för avelsvärdering inklusive bruksprov 1550 kr  

 

Anmälan ska ske senast den 31 juli 2022 som internetanmälan via www.svehast.se.  

För att anmäla ska vara giltig ska både anmälan och anmälningsavgift ha inkommit i tid.  

Observera att efteranmälan inte är möjligt! 

Om betalning inte skett i rätt tid räknas anmälan som återtagen. Anmälningsavgiften och 

uppstallningsavgiften sätts in på SFF:s bankgiro 550–1184 samtidigt med anmälan. Meddela 

vad betalningen avser, ange hästens namn, klass och ägare samt eventuell box. Om du inte får 

plats i meddelanderaden kan du mejla uppgifterna till info@fjordhastforeningen.se  

 

I och med att du anmäler din häst tar du också ansvar för att den uppfyller kraven i 

hästägarförsäkran. Det betyder att varken hästen själv eller häst som den varit i kontakt med, 

eller stått uppstallad på samma plats som, visat tecken på smittsam sjukdom under de senaste 

tre veckorna före evenemanget. 
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För alla deltagande hästar (utom föl) gäller att de ska uppfylla Svenska 

ridsportförbundets krav på vaccination avseende hästinfluensa. Stickprovskontroller 

kan komma att ske. 

 

Om ägaren önskar åberopa resultat och andra meriter (t.ex. tävlingsresultat, 

utställningsmeriter eller intyg om redan genomförd DNA-typning) ska detta skickas till SFFs 

avelsråd, samtidigt som anmälan görs. Adress: SFF, info@fjordhastforeningen.se. 

DNA-prov kommer att tas på plats på de nygodkända hingstarna. (analysen bekostas av 

hästägaren i efterhand). Om hingstens moder inte är DNA-typad sedan tidigare tillkommer 

även kostnad för detta, vilket även detta kommer att faktureras hingstägaren.  

 

Vid ankomst ska hästägarförsäkran lämnas in i stallsekretariatet. 

 

Uppstallningen i boxar, medtag eget foder. Uppstallningsavgift: 850 kr. Vid avresa erhålls 

kvitto att boxen är mockad och godkänd. Ej rengjord och tömd box debiteras med 500 kr. 

 

Alla som hanterar häst under helgen ska bära hjälm. 

 

Medtag egen nummerlapp. Häst ska vara försedd med minst en nummerlapp när den är 

utanför boxen eller transporten. 

 

Pass måste uppvisas vid identitetskontroll i samband med veterinärbesiktningen. 

 

Klasser:  

I. Hingstar födda 2020 (750 kr) 

II. Hingstar födda 2019, som inte gör bruksprov i år (750 kr) 

III. A) Hingstar födda 2019 eller tidigare som ska göra kört bruksprov (1550 kr) 

B) Hingstar födda 2018 eller tidigare som ska göra ridet bruksprov (1550 kr) 

C) Hingstar födda 2018 eller tidigare som ska göra både ridet och kört bruksprov 

(1550 kr) 

IV. Importerade hingstar, födda 2018 eller tidigare, som är godkända i annat land och 

som vill åberopa utländskt bruksprov (750 kr) 

V. Godkända hingstar, födda 2018 eller tidigare för höjning (750 kr).  

VI. Godkända hingstar med tillstånd tom 2022, för förnyat tillstånd (f.d. 

sundhetskontroll numera digitalt, 250 kr) 

 

Hingstar vars tillstånd gäller till och med 2022 kommer att utvärderas digitalt avseende 

fertilitet och övriga resultat. Nämnden fattar beslut om förlängning av tillstånd, höjning eller 

utredning i varje enskilt fall. 

 

Hingstar ska visas lösa i galopp utom godkända hingstar anmälda i klass V. 

 

Katalogen kommer att läggas ut på www.fjordhastforeningen.se  

Vi kommer att fotografera under helgen, och om du inte godkänner att vi får publicera bild på 

dig uppmanar vi dig att kontakta oss via mejl i förväg eller sekretariatet under helgen. 

Kritik ges i slutet av lördagen. Beslut kommer att skickas per post efter avelsvärderingen. 

Hingstar som ska individbedömas kommer att poängbedömas. 

 

Beslut vid denna avelsvärdering kan överklagas till Svenska Fjordhästföreningen,  

 

mailto:info@fjordhastforeningen.se
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Arrangemanget följer svensk djurskyddslag i all hantering av hästar under 

arrangemanget. 

 

info@fjordhastforeningen.se .  

Ange vilket beslut du överklagar och den ändring i beslutet du begär. Överklagandet ska ha 

kommit in till SFF senast tre veckor från den dagen du fick del av beslutet.  

Rätt till ändringar förbehålls.  

mailto:info@fjordhastforeningen.se
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PROPOSITION FÖR RIKSUTSTÄLLNING FÖR FJORDHÄSTAR 
 

Tid och plats: Söndagen den 18 september 2022 på Grevagården, Skövde 

Domare: Utställning: Håkan Erlandsson och Anne Siril Horstad Bruland. 

 

Riksutställningen är öppen för renrasiga fjordhästar med full stam införda i grundstambok I. 

Med undantag av föl ska deltagande hästar vara registrerade och ha pass, importer ska vara 

tilläggsregistrerade. 

 

Ägare till fjordhäst som ställs ut ska vara fullvärdig medlem i lokalförening ansluten till 

Svenska fjordhästföreningen.  

 

Utställningen klassas som officiell utställning och är 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 deltaga p.g.a. jäv.   

 

Segrande treårssto erhåller titeln ”Riksetta”.  

Till tävlan om BIS och reserv BIS kvalificeras klassegrare med minst 40 poäng. Domare äger 

rätt att låta även en andraplacerad häst med minst 40 poäng går vidare när så bedöms lämpligt.  

Tidsprogram med information kommer finnas på svenska fjordhästföreningens hemsida.  

 

Alla som hanterar häst under helgen ska bära hjälm. 

 

Medtag egen nummerlapp. Häst ska vara försedd med minst en nummerlapp när den är 

utanför boxen eller transporten. 

 

Katalogen kommer att läggas på www.fjordhastforeningen.se. De kommer inte att skickas ut 

per post. 

 

Anmälningsavgifter:   

Utställning: 300 kr för första hästen. Ytterligare hästar med samma ägare 200 kr per häst. 

Avkommeklass är avgiftsfri. 

För att anmälan ska vara giltig ska både anmälan och anmälningsavgift ha inkommit i tid. Om 

betalningen ej skett i tid räknas anmälan som återtagen.  

 

Anmälan till riksutställningen och utställningen sker på internet via www.svehast.se  

 

Anmälan ska ske senast den 9 augusti 2022. 

Observera: Efteranmälan är inte möjlig. Gäller även treåriga fjordston. 

  

Anmälningsavgiften och uppstallningsavgift sätts in på SFF:s bankgiro 550–1184 samtidigt 

med anmälan.  

Meddela vad betalningen avser. Uppge hästens namn och klass samt ägarens namn och om 

det även avser box. Om du inte får plats i meddelanderaden kan du mejla uppgifterna till 

info@fjordhastforeningen.se  

http://www.fjordhastforeningen.se/
http://www.svehast.se/
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Vid stort antal anmälda förbehåller vi oss rätten att avvisa anmälningar. Återbetalning av 

anmälningsavgiften sker i så fall till berörda. Treåriga fjordhästar är garanterade plats om 

anmälan sker i rätt tid. För övriga gäller först till kvarn-principen. 

I och med att du anmäler din häst tar du också ansvar för att den uppfyller kraven i 

hästägarförsäkran. Det betyder att varken hästen själv eller häst som den varit i kontakt med, 

eller stått uppstallad på samma plats som, visat tecken på smittsam sjukdom under de senaste 

tre veckorna före evenemanget. 

 

För alla deltagande hästar (utom föl) gäller att de ska uppfylla Svenska 

ridsportförbundets krav på vaccination avseende hästinfluensa. Stickprovskontroller 

kan komma att ske. 

 

Uppstallningen i boxar, medtag eget foder och hink. Uppstallningsavgift 850 kr. Vid avresa 

erhålls kvitto att boxen är mockad och godkänd. Ej rengjord box debiteras med 500 kr. 

 

Katalogen kommer att läggas ut på www.fjordhastforeningen.se  

 

Vi kommer att fotografera under helgen, och om du inte godkänner att vi får publicera bild på 

dig uppmanar vi dig att kontakta oss via mejl i förväg eller sekretariatet under helgen. 

Beslut vid denna utställning kan överklagas till Svenska Fjordhästföreningen. Skrivelse ska 

skickas till Svenska Fjordhästföreningen, info@fjordhastforeningen.se . Ange vilket beslut du 

överklagar och den ändring i beslutet du begär.  

Överklagandet ska ha kommit in till SFF senast tre veckor från den dagen du fick del av 

beslutet.  

 

Arrangemanget följer svensk djurskyddslag i all hantering av hästar under 

arrangemanget. 

 

Rätt till ändringar förbehålls.   

 

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 godkända hingstar 

9. 3-åriga ston  

10. Valacker och ej godkända hingstar, fyra år och äldre 

11. Godkända hingstar, fyra år och äldre 

12. Ston utan föl, fyra år och äldre 

13. Fölston, fyra år och äldre 

14. Veteranvalacker, 16 år och äldre 

15. Veteranhingstar, 16 år och äldre 

16. Veteranston, 16 år och äldre 

17. Avkommeklass hingstar, med minst fem visade avkommor 

18. Avkommeklass ston, men minst tre visade avkommor 

http://www.fjordhastforeningen.se/
mailto:info@fjordhastforeningen.se


 6 

  

 

Alla ungdomar födda 1996 och senare som visar häst under helgen kommer att erhålla en 

särskild rosett ”Young Handler Award”. Meddela oss via mejl i samband med anmälan om du 

är young handler, så att vi har tillräckligt med rosetter. 

Young Handler Award är ett initiativ i ungdomsprojektet inom Svenska Hästavelsförbundet 
(SH) för att öka medvetenheten och engagemanget hos våra ungdomar kring avel och 
exteriör. Ungdomsprojektet är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS). 
HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) genom totalisatoravtalet 
mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts varje år ett belopp 
för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. 
 

 

Välkomna! 

 


