
 

 

 
Proposition för 

Nordvästra Skånes Hästvänners medlemsutställning i 
Gånarps ridhus lördagen den 22 oktober 2022 

 
 Utställningen är öppen för ALLA hästar och ponnyer oavsett ålder och ras, dock 

krävs giltigt pass. Kopia på pass ska bifogas anmälan. 
 Ägaren, visaren eller fodervärd till anmäld häst ska vara medlem i NSH. Info om 

medlemsavgift finns på https://nvsh.swb.org/  
 Domare: Lennart Gustavsson 
 Klass 1: utställning 

Klass 2: Visningsklass för uppvisare max 16 år. 
Klass 3: Visningsklass för uppvisare 17-26 år 

 I visningsklasserna bedöms inte hästen utan endast hur hästen visas. Vikt läggs 
vid hästens puts och utrustning samt visningens korrekthet.  

 Anmälningstiden utgår lördagen den 1 oktober 2022. 
 Anmälan skickas till Lars-Göran Linde Toarpslövstig 19 266 92 Munka-Ljungby 
 Anmälningsavgift för utställning: 100 kronor för föl och 250 kronor för övriga. 

Anmälningsavgift för visarklass är 100 kronor. Avgifterna sätts in på Nordvästra 
Skånes Hästvänners bankgiro 570-2550 eller swish 1231179704 

 senast 10 oktober 2022 
Märk inbetalningen med ”utställning GÅNARP” + hästens namn! 

 Efteranmälan i mån av plats (mot förhöjd avgift +50 kronor) dock senast 18:00 den 
21/10 och endast på telefon 0768 296557 

 Hingst skall visas av person över 16 år. 
 Barn och ungdomar tom 16 år skall bära hjälm vid all hantering av häst. Vi 

rekommenderar alla att bära hjälm! 
 Hingstar skall visas i träns. 
 Domare äger rätt att byta olämplig visare. 
 På utställningen skall anmälan göras i sekretariatet 30 minuter före start och 

hästägarförsäkring skrivas under. 
 Allt deltagande sker på egen risk. 
 För att arrangemanget ska genomföras krävs minst 25 anmälningar till 

utställningen. 
 Utställningen är ej avelsvärderingsgrundande! 
 Anmälaren medger att personuppgifter får publiceras på arrangörens hemsida. 

 

Best in Show koras efter att alla hästar är bedömda.  

Katalog kommer endast att läggas ut på 

http://nvsh.swb.org/ 

 

Förfrågningar; Lars-Göran Linde 076 8296557 lg_fam@msn.com  

Välkomna! 


