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https://www.swedenhorseshow.se/ 

 

Stallbacken/Mässan: 
Torsdag; Mässan är öppen: 15.00-21.30 
Fredag; Mässan är öppen: 15.00-21.30 
Lördag; Mässan är öppen: 9.00-21.30 
Söndag; Mässan är öppen: 9.00-20.00 
 
Er monter är 3 meter lång, 0,5 meter djup. El ingår, allt annat tas med eller beställs av Workman (info 
kommer från dem prel i vecka 39). Montern skall vara klar och bemannad senast kl 14 på torsdagen. 
 
Paddockprogram är uppdelat i tider på 15–30 minuter. Önskemål om dag, ev tid samt kort info om 
programpunkten skall vara oss tillhanda senast den 23 september. 18 oktober skall 
paddockprogrammet spikas, för att kunna lanseras i en app den 25 oktober. 
 
Visningshagar; kommer att finnas 3 st (ca 4 x 4 meter) på Stallbacken. Här kommer varje förening bli 
tilldelad 2 x 30 minuter per dag då er ras skall finnas på plats. Här kommer ni att kunna visa tex 
flätning, exteriör, utrustning mm eller bara finnas på plats och prata om rasen 
 
Ackreditering: 
Varje förening tilldelas 4 st ackrediteringar per monter, som gäller hela helgen (torsdag till söndag). 
Det är i nuläget inte möjligt att byte personer, utan er ackreditering är personlig. 
 
För varje häst ingår det 2 ackrediteringar (gäller tisdag till söndag). Även denna är personlig och kan i 
normal fallet inte delas mellan olika personer 
 
Ackrediteringen ger inträde till stall, mässa och funktionärsläktare. Jag återkommer om deadline för 
detta, men runt 1 november måste vi ha påbörjat listorna som även i år kommer att fyllas i, i Google 
dokument 
 
Läktarbiljetter: 
Varje förening får 4 st läktarbiljetter till torsdagen och 4 läktarbiljetter till fredagen. Dessa kan med 
fördel också användas till monterpersonal under dessa dagar så de som bäst behöver övrig 
ackreditering får det! I övrigt får ni självklart använda dem som ni själva vill. 
 
Stora arenan 
Julavslutningen; kommer att vara som tidigare år. Alla ”figurer” skall iscensättas. Ni som tidigare år 
har haft en speciell roll/vagn kommer att tillfrågas i första hand. Annars gäller intresseanmälan via 
först till kvarn. Mejl om detta skickas ut i dagarna.  
Julavslutningen är fredag kl 23,05, lördag kl 16,50 och 23,00, söndag kl 20,20. 
Träningarna börjar på tisdag efter lunch (obligatorisk närvaro på alla träningar), och är man med på 
första julavslutningen så måste man vara med på sista! Intresseanmälan med foto och 
kontaktuppgifter skall vara oss tillhanda 16 september. 
 
Matinénummer i Owes regi lördag kl 16,16: Även här kommer man att ansöka om att få medverka. 
Info kommer i separat mejl. Vi söker ridande ekipage över 16 år och träningarna börjar på tisdag 
efter lunch (obligatorisk närvaro på alla träningar). Owe står för kläder! Intresseanmälan med foto 
och kontaktuppgifter skall vara oss tillhanda 16 september. 
 

https://www.swedenhorseshow.se/


Stallbacken nummer i stora arenan: 4 st nummer a 5 minuter, där vi kommer att ha 10-20 deltagare i 
varje och olika tema. Torsdag kl 20,15. Fredag ev kl 16,40 eller 22,40. Lördag kl 22,30. Söndag kl 
18,35 (Kallblodsnummer). Vi kommer att dela upp detta så att alla får vara med på minst ett. Förslag 
på tema och ansvarig förening/person kan skickas till mig så snart som möjligt. Mer info och 
anmälningslänk skickas ut. Blir fredagstiden tidig (16,40) så tycker jag vi ger barn/unga möjlighet i 
första hand i detta nummer och söndag 18,35 blir i första hand kallbloden, annars är jag öppen för 
förslag. 
 
Praktiskt övrigt 
De har aviserat att inga elplatser kommer att finnas tillgängliga i år. Ändrar sig detta så återkommer 
jag. Parkering för transporter och era bilar kan ske en bit ifrån, blir det långt så kommer shuttle att 
finnas. Två parkeringskort för monter ingår, var även beredd på att dessa ligger en bit ifrån. Får jag 
veta mer så återkommer jag! 
Dusch finns, även tillgång till omklädningsrum.  
 
Extraboxar: 
Ni som anmält att ni önskar en box utöver er box som ingår kommer att faktureras denna i nästa 
vecka. Betalning skall ske inom 10 dagar (1800kr inkl moms), annars går boxen över till annan 
förening. (meddelas om annan än föreningen skall faktureras) 
Ni som har önskat fler boxar kommer att få besked om detta senast måndag.  
 
Lista boxar (mer än 1): 
 
RASFÖRENING Ingår Extrab 

Svenska American Curlyföreningen 1 1 

Svenska Miniatyrhästföreningen  1 1 

Svenska Arabhästföreningen 1 1 

Svenska Shirehästföreningen   1 1 

Svenska Clydesdale  1 1 

Svenska Dartmoorsällskapet 1 1 

Svenska Frieserhästföreningen 1 1 

Svenska Russavelsföreningen 1 1 

Svenska Haflingerföreningen 1 1 

Svenska Föreningen för Irish Cob 1 1 

Avelsföreningen Kaspisk Häst 1 1 

Svenska Lusitanosällskapet 1 1 

Svenska Morganhästföreningen 1 1 

Svenska New Forestföreningen 1 1 

Föreningen Nordsvenska Hästen 1 1 

Svenska PRE föreningen 1 1 

Sveriges Shetlandssällskap 1 1 

Avelsföreningen Svensk Ridponny 1 1 

Svenska Tinkerhästsällskapet 1 1 

 


