Svenska Shirehästföreningens
RIKSUTSTÄLLNING
på Toftinge gård 29 juli i samverkan
med Hästriket Roslagens Hästens dag
Utställningsförrättare: Madelene Beckman och rasledamot mr Tony
Bull från Shire Horse Society. Madelene Beckman är huvuddomare och dömer även de
Engelska bruksklasserna.

Allmänna bestämmelser
1. Anmälningstiden utgår den 11 juni. Efteranmälan mottages ej. Utställd häst skall vara

registrerad och inneha godkänt pass. Utställningen hålles inomhus. Vi förbereder så mycket vi
kan och vädjar till er att inte vänta till sista dagen med anmälningarna då det är ett
samarrangemang med annan förening vilket kräver samplanering.
2. Anmälningsavgiften på 300 kronor för föl och 400 kronor för övriga hästar åtföljer
anmälan och insätts före anmälningstidens utgång på föreningens bankgiro 516-5840. Var
noga med att lämna namn och vilken häst/hästar anmälan avser. För deltagande på Riks krävs
medlemskap i Svenska shirehästföreningen, se punkt 4.
OBS! Anmälan till Riks är bindande! Anmälan som ej åtföljs av anmälningsavgift kommer att
returneras. Inga efteranmälningar tillåts. Anmälningsavgiften återbetalas om hästen uteblir
från utställningen mot uppvisande av veterinärintyg senast 7 dagar efter utställningen.
Anmälan går att göra via internet och Svenska hästavlsförbundet men det under
förutsättningen att hästen är registrerad i "Blå Basen". Gå in på Svenska Hästavelsförbundets
hemsida och klicka dig fram till bedömningar sedan internetanmälan. Det sparar mycket jobb
för oss som ska sammanställa och trycka program, så vi hoppas att så många som möjligt
använder sig av den tjänsten.
Ni som inte kan använda er av internetanmälan får använda anmälningsblanketten som sänts
ut. På talongen för anmälan ska anges namn, adress, tel, hästens namn, kön, reg nr samt
klass/-er vilken sänds till Therese Karlsson Jäders Åsby Karinsbacke 1 63505 Eskilstuna.
Tänk på att ange tydlig avsändare när du betalar in till föreningens bankgiro.
3. Ankomst: Före urlastning anmäler du din ankomst i sekretariatet, där bifogad ifylld
hästägarförsäkran avlämnas. Utställningsprogrammet med samtliga tider i detalj och
nummerlapp/ar får du/ni vid ankomst och Du/ni tilldelas er/era boxplatser. Det går bra att
komma från och med fredag 28 juli senare eftermiddag och stanna till söndag om så önskas.
Sekretariatet är väl markerat och om det är obemannat så kommer det att finnas två
telefonnummer att ringa.
4. Utställare/hästägare skall vara medlem i Svenska shirehästföreningen och ha erlagt avgift
för innevarande år. Medlemsavgiften är 300 kr för enskild medlem och 500 kr för familj,
avgiften insättes på föreningens bankgiro 516-5840 senast i samband med anmälan.

5. Bokning av uppstallning/köpa till extra spån och hösilage. Det finns möjlighet att hyra
box för installning på området. Box 1 dygn kostar 500 kr och för 2 dygn 750 kr, en spånbal
ingår liksom tillgång till rasthage och spolspilta. Om ni kommer med fler hästar får ni 25 %
rabatt för box nummer två, tre osv. Det finns totalt 30 boxar som Shirehästföreningen förfogar
över och hästarna kommer att placeras på lämpligt vis.
Box bokas senast den 11/6 via Therese Karlsson på tel 070-2430651 alt via mail
theresekarlsson27@hotmail.com. Betalning för box görs till föreningens bankgiro 516-5840
i samband med anmälan, var noga med att uppge vad inbetalningen avser samt vem/vilken
häst.
Det finns även möjlighet att köpa extra spån och hö på plats. Kostnad för hö är 50kr/dag och
extra spånbal 100 kr, meddela gärna Therese om detta önskas så att Toftinge kan meddelas i
förväg. Övrigt foder medtages, önskas hink för vatten får det medtagas. Boxarna skall lämnas
helt urmockade, vid ej urmockad box debiteras hästägaren 500 kr.
Finns för Shirehästföreningen tillgång till 5 rasthagar. Rasthagarna kommer att kunna bokas
och bokningslista kommer att finnas i stallet. Rasthagarna ska mockas efter användning. 2
spolspiltor finns till förfogande i rehab-avdelningen, städa även där efter er.
6. Boende det ordnar ni själva men några tips på boende i trakterna av Älmsta och
Norrtälje är:
Hotell:
Hotell Havsbaden i Grisslehamn (ca 2 mil från Toftinge) http://www.roslagen.se/104889/Hotell-Havsbaden-i-Grisslehamn/
Åtellet, hotell i Norrtälje - http://www.roslagen.se/105331/Atellet-hotell-konferens-iNorrtalje/
Vandrarhem, B&B:
Turistgården Haga, Älmsta (2 km från Toftinge) http://www.roslagen.se/sv/norrtalje/105105/Turistgarden-Haga-B-B-Caf-Haga-Vaddo/
Båtsmanstorpet B&B, Älmsta - http://www.roslagen.se/sv/norrtalje/170692/BatmanstorpetAlmsta-BB/
Wiks B&B – Söderbykarl (ca 1 mil från Toftinge, åt Norrtäljehållet)
http://www.roslagen.se/sv/norrtalje/105265/Wik-Bed-Breakfast-Soderbykarl/
Häverö kursgård – (typ 1,5 mil från Toftinge)
http://www.roslagen.se/sv/norrtalje/104904/Havero-kursgard/

Stuga
Visit Nyby – (5-7 km fr Toftinge) - http://www.roslagen.se/sv/norrtalje/105262/Visit-Nybyboende-i-Soderbykarl-Nyby-Roslagen/
Stuga i Ortala, Älmsta (ca 5 km fr Toftinge) http://www.roslagen.se/sv/norrtalje/132420/Stuga-i-Ortala-by-Vaddo/
Camping
Väddö Havsbad – camping strax utanför Älmsta http://www.roslagen.se/sv/norrtalje/104533/Vaddo-Havsbad-Camping-SandvikensCamping/
Norrtälje Camping - http://www.roslagen.se/sv/norrtalje/105258/Norrtalje-Camping/
Grisslehamns camping - http://www.roslagen.se/sv/norrtalje/127742/Grisslehamns-MarinaCamping/


SÖK SJÄLV på Campingkartan eller Visit Sörmland!

7. Utställar- och funktionärsmiddag. På lördagskvällen prel blir det sedvanlig utställar- och
funktionäsfest denna gång då tillsammans med Hästriket Roslagen! Lokal, mat och kostnad
för middagen ber vi att få återkomma om då det ännu inte är fastslaget. Specialkost meddelas
vid anmälan. Observera att middagen ska bokas i förväg och gärna så snart information om
denna finns, middag kommer att kunna bokas via Linda Ahrnborg på tel 076-8194459 eller
per mail wiksholm@gmail.com. Mer info ang middagen kommer att komma via hemsidan.
8. Klasser. Se propositionen. Klassvinnarna i respektive ras gör upp om Bästa föl, Bästa sto,
Bästa valack och Bästa hingst vilka sedan gör upp i Bäst i Ras och sedan BEST IN SHOW
samt Reserv BEST IN SHOW. Registrerade hästar med okänd härstamning kan ej vara med
och tävla i Bäst i Ras och Bäst in Show. Bruksklasserna/Ridklasserna går utöver dessa
nämnda klasser. Utses även bäst visade ekipage och bäst klädda utställare. Överklagan av
bedömning sändes skriftligen till SH:s besvärsnämnd inom tre veckor efter utställningen.
9. Parkering för hästtrailers och hästbussar samt publik finns på området. Se skyltar.
10. Entré för besökare. Besökare kommer att få betala entré då de kör in på området.
Entrén gäller för hela området såväl stall som ridhus.
11. Program. Program ges till utställarna via sekretariatet vid ankomst, för besökare kommer
det att finnas att köpa vid entrén. Svenska shirehästföreningen förbehåller sig rätten till
ändringar i program och klassindelning.
12. Mat. På området kommer Toftinge gård att sköta serveringen. Det kommer att finnas
servering med hamburgare, korv, toast, läsk, fika och godis. Önskas annan mat får det
medtagas.

13. Aktiviteter. Exteriörbedömningarna och bruksklasserna går av stapeln i ridhuset och
kommer att varvas med showuppvisningar arrangerade av Hästriket Roslagen som
Shirehästföreningen samverkar med vid detta arrangemang. Ev kan uppvisningar även komma
att ske ute på ovalbanan. Marknadsstånd/försäljare planeras att finnas på plats liksom
ponnyridning. Vill just Du vara med och visa upp något med din häst så ta kontakt med
Therese Karlsson på tel 070-2430651 alt via mail theresekarlsson27@hotmail.com.
14. Vi behöver hjälp. På lördagen behöver vi funktionärer i form av parkeringsvakter,
lottförsäljare och försäljning av föreningsprylar. Vi vill också gärna ha hjälp med att "ragga"
sponsorer. Vi tar emot såväl bidrag såsom pengar som priser till lotterierna och
utställningsklasserna. De företag eller personer som sponsrar får sin logotype eller sitt namn
tryckt i programmet och uppläses av speakern under dagen. Ta kontakt med Therese Karlsson
på tel 070-243 06 51 alt via mail theresekarlsson27@hotmail.com.
15. Övrig service. Om ni vill ha hjälp med flätning så hör av er till Shirehästföreningen och
Emelia Kosel tel 073-7386399 alt mail koselemelia@icloud.com senast den 11/6 så ses det
över vilka/vem som kan hjälpa till. Kostnad 200 kr/häst vilket går oavkortat till föreningen.
16. Exteriörbedömning/Utställningsklasser: All visning sker vid hand,
utställningsklasserna sker i ridhuset. Var redo 15 min innan avsatt starttid. Hästen ska visas i
godkänt huvudlag/visningsgrimma. Hingstar måste ha bett från ett års ålder och uppåt gäller
även valacker. Hingstar kan även ha ett ”belly band” som är en inspänningsgjord vilket
rekommenderas men inte är ett krav. Föl kan visas i grimma. Ston upp till 3 år får vid visning
(där engelsk rasledamot deltar) visas i utställningsgrimma om ägaren bedömer detta som
säkert. Ston som är 3 år och äldre måste visas med bett. Hästen kan visas oskodd, halvskodd
eller helskodd (normalskoning). Kontroll av utrusningen kan komma att ske och om
utrustningen inte är rätt kan ekipaget ombedas att justera utrustningen innan visning alt
strykas om justering ej sker. Hästen visas ren & välborstad, flätad. Håll säkerhetsavstånd.
Rekommenderas att hjälm används men är inget krav, bör användas vid visning av hingst.
Tänk på att ställa upp hästen, ej för nära domaren, med sidan mitt för domaren och gärna så
att denne kan se hästens samtliga fyra ben. Ställ dig därvid framför hästen och tag en tygel i
vardera handen. När du för fram hästen i skritt, för du hästen med din högra hand med
tygeländan i din vänstra hand. Vid vändning av hästen, vänd den ifrån dig. Vid trav fattar du
båda tyglarna i höger hand, ej för nära betslet och försöker springa med hästen på ett så rakt
spår som möjligt. Trava med hästen i ett tempo som gör hästens rörelser bästa, möjliga,
rättvisa (detsamma gäller i skritt).
Engelska bruksklasser, se regler och hur det går till i texten som bifogas Propositionen.
17. Klädsel vid visning. Utställare får vid visning ej vara iförd plagg med reklam såsom
stuterinamn, hästens namn eller dyl. Klädseln och skor ska vara lämplig för ändamålet ex
skjorta nedstoppad i ett par långbyxor och ett par fotriktiga skor, lämpliga för ändamålet.
18. Säkerhet. Det är viktigt att tänka på säkerheten. Det finns alltid människor som inte tänker
på att hålla säkerhetsavstånd till hästar. Tänk därför en extra gång på hur och var ni vistas
med hästarna. Vi bör därför föregå med gott exempel gällande hantering av hästarna men
även vår egen klädsel och uppförande. Shirehästföreningen tar inget ansvar för skador på
personer, hästar eller utrustning varken under transport eller under arrangemanget.

Förberedelser, sammanfattande kom ihåg av ovanstående punkter:









Anmäla dina hästar antingen via internet på Svenska hästavelsförbundets hemsida
eller använd anmälningsblankett - senast 11/6. Anmälningsavgiften betalas in på
bankgiro 516-5840, var noga med att uppge inbetalningens syfte dvs vad det
avser/vem. Avgift: 300 kronor för föl och 400 för övriga hästar. Propositionen och
info om bla anmälan sänds ut till medlemmar men finns även på hemsidan.
Boka box och betala till föreningens bankgiro 516-5840 senast den 11/6. Kostnad:
box 1 dygn 500 kr och 2 dygn 750 kr. Om ni kommer med fler hästar får ni 25% rabatt
för box nummer två, tre osv.
Håll utkik efter info om middagen på hemsidan och boka den sen via Linda Ahrnborg
på tel 076-8194459 eller per mail wiksholm@gmail.com.
Boka bostad.
Hjälp med flätning? Meddela Emelia Kosel senast 11/6, 200 kr/häst betalas på plats.
Och sist, men inte minst, förbereda både dig och hästarna på lämpligt sätt.
Övriga frågor, kontakta:
Therese Karlsson på tel 070-2430651 alt via mail theresekarlsson27@hotmail.com
Emelia Kosel tel 073-7386399 alt mail koselemelia@icloud.com
Lina Ahrnborg tel 073-1406881 alt mail wiksholm@gmail.com

Utställarmeddelanden och information om Middagen på kommer att
läggas ut på Svenska shirehästföreningens hemsida.
För vägbeskrivning se:
Koordinater WGS 84 (lat, lon):
N 59° 57.458', E 18° 47.136'
WGS 84 decimal (lat, lon):
59.95763, 18.78559
RT90:6652469, 1666486SWEREF99 TM:6652740, 711345

Toftinge Gård, Toftinge 6184, 760 40 Väddö Sverige

Vi hoppas på trevlig samvaro med många deltagare i olika klasser

Varmt välkomna till Toftinge gård
Och
Svenska Shirehästföreningens riksutställning 2017
i samverkan med Hästriket Roslagen

