Hur anmäler jag min häst till sommarpremiering?
* Du bör först se efter om din häst kan visas på sommarpremiering. Visningsberättigade raser
finns listade i SHs Regler & Anvisningar för sommarpremieringar.
http://svehast.se/wp-content/uploads/2017/01/Regler_o_anvisningar_2017.pdf
(läs under rubrikerna ”Visningsberättigade hästar” och ”Visningsberättigade raser”).
* Läs propositionen innan du anmäler hästen.
http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/
När du gjort detta kan du anmäla din häst via SHs hemsida www.svehast.se
- Gå in under fliken ”Bedömningar”. I listan till höger väljer du ”Sommarpremiering”
- I listan till höger väljer du ”Propositioner & anmälan”. Där finns länk till proposition för
respektive plats.
- Under rubriken ”Anmälan”/”Internetanmälan” finns en länk som tar dig vidare till en lista över
samtliga arrangemang.
Steg 1:
- Välj den sommarpremieringsplatsen du vill anmäla till (kontrollera datumet då det finns flera
premieringar och utställningar vid olika datum på samma plats)
Steg 2:
- Sök häst via Namn, Registreringsnummer eller Betäckningsrapportnummer (årsföl utan pass).
Välj sökalternativ i rullistan.
- Skriv in namn, registreringsnummer eller betäckningsrapportnummer i sökrutan och tryck på
”Sök”.
(Observera att betäckningsrapportnumren skrivs in i en följd, utan mellanslag eller bindestreck, t.ex. L1234.
Börjar betäckningsrapportnumret med en 0:a tar du bort den/de första, t.ex. L0123 = L123 eller L0045 =
L45)
- Kontrollera att du fått fram rätt häst och tryck på ”Anmäl hästen”
Steg 3:
- Skriv in dina uppgifter. Har du inte mail, skriv ”EJ” i det fältet och ange istället telefonnummer.
* Klass – Se propositionen
* Visas för ras – välj i rullistan
* Till Salu – välj ”Ja” eller ”Nej”
* Markera rutan ”Jag har tagit del av villkoren och godkänner dessa”
* Tryck på ”Anmäl”
Steg 4:
- Kontrollera att alla uppgifter stämmer och skriv upp ditt referensnummer som ska användas
när du betalar anmälningsavgiften.

Tänk på att din häst inte anses vara anmäld för än anmälningsavgiften är betalad!
Lycka till med visningen!
Med vänlig hälsning
Svenska Hästavelsförbundet

