
Officiella utställning 20 augusti 2016 kl 10.00. 
På Bjärsjölagårds Slott 

Domare: Helena Kättström. 
1. Utställningen är öppen för renrasiga fjordhästar med full stam införda i riksstambok 1. 
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 Södra Skånes Fjordhästförening eller annan till SFF 
ansluten lokalförening. 
4. Skriftlig anmälan med kopia på ägarbeviset insändes till Marita Hansson, Östraby 9204, 
242 97 Hörby, alt Email marita@gulmarasfjord.se, senast den 5 juli. Förfrågan till densamma 
på 070-3740451. Anmälningsblankett finns att hämta på SSFFs 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. SSFF förbehåller sig rätten till ändringar. 
10. Utställningen avhålles på gräs. 
11. Stallplatsen finns (box) och kan bokas genom Anette Holmgren, 0709-406153 Email 
gronkulla@hotmail.com. Antalet är begränsat och först till kvarn gäller. Deposition 200 kr, 
lämnas i sekreteriatet och 100 kr återfås då boxen är mockad och iordningställd. 
12. Samtliga hästar som får guldplakett går vidare till BIS final. Bästa föl oavsett kön koras 
separat till Södra Skånes Fjordhästförenings fölchampion, endast föl ägda av medlemmar i 
SSFF kan tävla om denna titel. 
13. SSFF mottager tacksamt hederspriser, möjlighet finns även att annonsera i 
utställningskatalogen, helsida 500 kr, halvsida 300 kr. Kontakta Kajsa Hedgren, 073-6726170, 
Email kajsa.hedgren@gmail.com för vidare information. Annonsunderlag önskas! 



 
Klasser:  

1. Hingstföl födda 2016 
2. Stoföl födda 2016 
3. Hingstar/valacker födda 2015 
4. Ston födda 2015 
5. Hingstar/valacker födda 2014 
6. Ston födda 2014 
7. Icke premierade hingstar/ valacker födda 2013 
8. Ston födda 2013 
9. Valacker 4 år eller äldre, klassen åldersindelas vid behov. 
10. Gallston 4 år eller äldre, klassen åldersindelas vid behov. 
11. Premierade hingstar 3 år och äldre. 
12. Fölston, klassen åldersindelas vid behov. 
13. Avkommeklass, sto med 3 utställda avkommor, ett år eller äldre. 
14. Avkommeklass, hingstar med minst 5 utställda avkommor, ett år eller äldre. 

 
 

Bjärsjölagård är beläget invid riksväg 13, ca 1,5 mil norr om Sjöbo och 1,5 mil söder om Hörby. 
Cafeteria och enklare servering finns på platsen! 

 


