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VIKTIG INFORMATION 

Information om Sommarpremieringarna 2020 med anledning av corona (covid-19) 
 

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) blir vi tvungna att ha ett annat 

upplägg för sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, 

anläggning, funktionärer och hästägare. 

I år är sommarpremieringarna endast öppna för ston som kan tilldelas avelsdiplom (3-åriga 

ston, för vissa raser gäller 4 år). Utöver detta kan även äldre ston som ska stambokföras visas. 

Anläggningen kommer att stängas av för obehöriga. Det är högst två personer/anmäld häst 

som får komma in på området och du ska utan dröjsmål lämna platsen så snart du är klar. 
 

Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 3 

block/dag. Andra blocket får inte anlända förrän det första blocket har lämnat platsen. Detta 

innebär uppehåll mellan varje block. Upplägget för varje dag styrs av antalet anmälda hästar. 

Varje block kommer ha en fast starttid. Information om detta kommer tydligt framgå av 

katalogen. 

Om det blir för få anmälda hästar beslutar SH om premieringen ska ställas in och anmälda 

hästar flyttas till annan premiering. Hästägaren/anmälaren blir då kontaktad. 
 

Premieringen kan, av olika anledningar, komma att ställas in med mycket kort varsel! 

 

 

Hur anmäler jag min häst till en sommarpremiering? 

 

* Du bör först se efter om din häst kan visas på en sommarpremiering. Visningsberättigade 

raser finns listade i SH:s Regler & Anvisningar för sommarpremiering https://svehast.se/wp-

content/uploads/2020/05/Regler_o_anvisningar_2020_klar.pdf 

(läs under rubrikerna ”Visningsberättigade raser”). 

 

* Läs propositionen innan du anmäler hästen.  

https://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/propositioner-och-anmalan/ 

 

När du gjort detta kan du anmäla din häst via SH:s hemsida http://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 ”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) 
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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 

* Young Handler, är visaren 26 år eller yngre? – välj ”Ja” eller ”Nej” 

* 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 förrän anmälningsavgiften är  

Svenska Hästavelsförbundet tillhanda! 

 

 

Lycka till med visningen! 

 

Med vänlig hälsning 

Svenska Hästavelsförbundet 


