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SOMMARPREMIERING 
 

- 2020 - 
 

Skämsta, Tierp 25/7 
 
 

Det finns inte någon servering på plats. Ta gärna med egen mat/fika och något att dricka. 
 

 

Läs informationen i katalogen noggrant! 

Observera information, nya rutiner och hålltider med anledning 

av situationen gällande Corona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premieringsförrättare: Madeleine Beckman 

Premieringen är arrangerad av: Svenska Hästavelsförbundet    
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Varmt välkommen till 2020 års sommarpremieringar i 

Tierp 
 

VIKTIG INFORMATION 
 

På grund av rådande förhållanden gällande Corona (covid-19) har vi ett annat upplägg för 

sommarpremieringarna. Detta ställer särskilda krav på både arrangörer, anläggning, 

funktionärer och hästägare.  

Vid varje premieringstillfälle har vi ett maxantal på 45 anmälda hästar. Ston som kan tilldelas 

avelsdiplom (3-åriga ston, för vissa raser gäller 4 år) kommer att rangeras. Övriga hästar 

rangeras inte. 

Premieringsdagen kommer läggas upp i block med högst 15 hästar i varje block och max 45 

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

innebär uppehåll mellan varje block på ca 1,5 timme. Varje block kommer att ha fasta 

hålltider. Se information om tider längre fram i katalogen. 

Anläggningen kommer att stängas av för obehöriga.  

Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på 

premieringsområdet. De två personerna som hör till samma häst ska komma i samlad 

trupp.  

Du ska utan dröjsmål lämna platsen så snart du är klar för dagen.  

Känner du dig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och ledvärk, 

illamående och/eller huvudvärk ska du stanna hemma, detta gäller även om du bara känner 

dig lite sjuk.  

Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna noga med tvål 

och vatten!  

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

Om du inte kommer meddela Svenska Hästavelsförbundet (SH),  

tel. 0511- 441881 vardagar kl. 10.00-12.00 eller sh@svehast.se, (gäller tiden innan 

premieringsdagen). På premieringsdagen kontaktas platsansvarig. Kontaktuppgifter finner du 

längre fram i katalogen. 
 

HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN 

Du har fått hästägarförsäkran skickad till dig tillsammans med katalogen. Läs igenom den. Du 

och din eventuella medhjälpare ska skriva under hästägarförsäkran och ta med den till 

premieringen där den överlämnas till funktionären vid infarten. Hästägarförsäkran kommer att 

fungera som en inträdesbiljett för dig och din medhjälpare. 
 

 

 

 

Vi är glada att vi kan genomföra premieringarna i år och hoppas på en 

trevlig dag trots läget. 

 

Visa hänsyn! 

 

Vi önskar er LYCKA TILL! 
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ALLMÄN INFORMATION 

 

NUMMERLAPPAR 

Hästägaren medhar egna nummerlappar som fästs på tränsets båda sidor. 
 

FÖL 

Inga föl får gå lösa på premieringsplatsen. 
 

MÄTNING 

Samtliga hästar tre år och äldre ska mätas före bedömningen. Sök upp den ansvariga 

mätmannen på premieringsplatsen.  
 

IDENTITETSKONTROLL 

Alla hästar ska identitetskontrolleras via hästpass och chipavläsning eller via hästpass och 

signalement före bedömningen av premieringsförrättaren eller godkänd ID-kontrollant.  
 

GLÖM INTE HÄSTPASSET! 
 

STAMBOKSFÖRINGSAVGIFTER  

Varje stoägare som ska stambokföra sitt sto ansvarar själv för att avgiften blir inbetalad till 

ansvarig organisation. Inga avgifter tas ut på premieringsplatsen.  
 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION 

Premieringens besökare är försäkrade via SH:s kollektiva olycksfallsförsäkring. 

Hästägare/deltagare ansvarar för sin egen olycksfallsförsäkring. 
 

ENKELT BRUKSPROV 

Enkelt bruksprov kan bestå av ridprov eller körprov. Provet ska normalt sett avläggas på 

premieringsplatsen. Premieringsförrättaren äger rätt att vid premieringen överlåta 

besiktningen av enkelt bruksprov till annan lämplig person.  

Kontakta platsansvarig för vidare information om vagn, släpa, ridbana etc.  

Regler för Enkelt bruksprov finns att läsa i Regler och Anvisningar för sommarpremieringar 

på SH:s hemsida. 
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VIKTEN AV HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN 

 

För att ytterligare påtala vikten och allvaret med hästägarförsäkran och den påskrift du som 

hästägare/ombud ska göra, bör du läsa nedanstående text, hemma i lugn och ro, före avresa till 

premieringsplatsen. 

 

Utdrag ur SH:s smittskyddsrutiner 
• Hästägarförsäkran innebär t.ex. att vara noga med att ingen häst i hemmastallet eller i 

direkt kontakt har visat symtom på smittsam sjukdom de senaste tre veckorna. Till 

sådana symtom räknas feber, snuva, hosta, diarré.  

• Vi rekommenderar att ingen häst har kommit från utlandet eller från handelsstall till 

hästens stall under samma period. 

• Ta reda på vilka flöden som gäller på plats under evenemanget. 

 

 

HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN SOMMARPREMIERING 
 

Undertecknad ägare, eller dennes ombud försäkrar på heder och samvete  

 

• att hästen under de senaste tre veckorna, räknat från denna dag, inte visat några tecken 

som kan tyda på smittsam sjukdom 

• att hästen under de senaste tre veckorna inte varit uppställd i stall, där smittsam 

sjukdom mig veterligen förekommit 

• att hästen under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som såvitt 

känt kan misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom, samt 

• att hästen är erforderligt tränad och hanterad för att ur säkerhetssynpunkt kunna 

inställas till avelsvärdering på offentlig plats. 

 

 

TILLÄGG MED ANLEDNING AV CORONA 
 

Genom att underteckna hästägarförsäkran intygar du att du har tagit del av följande 

 

• Känner du dig sjuk med symtom som t.ex. snuva, hosta, feber, halsont, muskel- och 

ledvärk, illamående och/eller huvudvärk ska du stanna hemma, detta gäller även om 

du bara känner dig lite sjuk.  

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus och tvätta händerna med tvål och 

vatten! 

• Endast 2 personer/anmäld häst (eventuella barn inräknat) får komma in på 

premieringsområdet. 

• Du har läst all utsänd information. 
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VISA UPP HÄSTEN KORREKT 

 

1.  Ställ dig framför hästen och ta tygeln i vardera handen. 

 

2. Ställ upp hästen (ej för nära domaren) med sidan mitt för domaren så att denne 

kan se hästens samtliga fyra ben (öppna sidan mot domaren). Korrigering får 

göras antingen framåt eller bakåt för att få hästen att ställa upp sig korrekt. 

 

3. Då domaren går framför hästen tar du ett steg åt sidan så att du inte skymmer 

hästens framparti. 

 

4. Då domaren fortsätter till andra sidan återgår du till platsen framför hästen och 

ställer om hästen så att domaren får se hästen med den ”öppna” sidan även från 

detta håll. 

 

5. Då domaren kommenderar skritt ska hästen föras i skritt med din högra hand, 

men med tygellängden i vänster hand. Föraren ska gå vid bogen på hästens 

vänstra sida. Skritten ska vara energisk. Låt hästen sänka huvudet och gå 

avslappnad i friskt tempo. 

 

6. Vändning sker alltid åt höger. 

 

7. Då domaren kommenderar trav samlas tyglarna i höger hand. Tänk på att du 

måste kunna följa med din häst i trav och inte hindra den. 

 

8. Träna hästen så att den kan gå på rakt spår. 

 

9. Måste spö användas ska detta göras med försiktighet, eftersom hästen annars 

lätt går på två spår. Det är tillåtet att ha egen piskförare. 

 

10. När hästen visas på ring - håll avståndet till framförvarande häst så att du inte 

blir sparkad. 

 

11. Uppvisarens klädsel ska vara ändamålsenlig och prydlig! 

      Trätofflor och ridstövlar är inte lämpliga vid visning av häst vid hand. 

      Du bör använda hjälm! 
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GLÖM INTE HÄSTPASSET!  

 

Hästhållaren ska alltid, utan dröjsmål, kunna visa upp hästpasset tillsammans med hästen 

oavsett om hästen rids, tävlas, transporteras, står uppstallad eller går på bete. Hästhållaren är 

den som för tillfället har ansvaret för hästen. Gäller ej oregistrerade föl. 

Skulle du ändå ha glömt att ta med hästens pass till premieringsplatsen ska du se till att 

ID-kontrollanten skriver upp hästens chipnummer på protokollet för ID-kontrollen. Om 

hästen inte är chipmärkt ska ID-kontrollanten rycka tagel från hästen. Tagelprovet kan 

senare komma att användas för eventuell DNA-analys. 

Om det inte går att säkerställa hästens identitet kan avelsorganisationen besluta att 

bedömningen är ogiltig. 

 

GLÖM INTE HÄSTPASSET! 
 

 

BLOCK 1 

Ankomsttid: tidigast kl. 09.15 

ID-kontroll och mätning från kl. 09.15 

Exteriörbedömningarna startar kl. 10.00 

Avresetid: senast kl. 12.30 

 

BLOCK 2 

Ankomsttid: tidigast kl. 12.45 

ID-kontroll, mätning och bruksprov från kl. 12.45 

Exteriörbedömningarna startar kl. 13.30 
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Välkomna till Skämsta, Tierp 
 

Platsansvarig: Upplands Ardennerklubb, Cecilia Birgersson, tel. 0702-16 65 55 
 

 

Vägbeskrivning från E4 

Ta avfart 193 mot väg 292 i nästa rondell ta 1:a avfarten väg 292 mot fortsätt till tredje 

rondellen och ta 2:a avfarten fortsatt på väg 292 kör över Tämnarån och följ den gula skylten 

till vänster mot Skämsta ca 1 km premieringspålatsen är på höger sida, bredvid järnvägen. 

Skämsta 101 81592 Tierp 
 

 

ANLÄGGNINGSSKISS 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

8 

 

BLOCK 1 

Ankomsttid: tidigast kl. 09.15 

ID-kontroll och mätning från kl. 09.15 

Exteriörbedömningarna startar kl. 10.00 

Avresetid: senast kl. 12.30 
 

Arabiskt fullblod 

Sto född 2017 

1. TS My Emmy FA 107/18 YOUNG HANDLER Arabiskt fullblod 
Skm, Stj 4vtff 752003010718017 
Sto född 2017 hos Turbo Star Arabians, Fellingsbro __ __ __ __ __ =  
e. Black Turbo FA 170/06 u. TS My Bonnie FA 230/02 
e. Diesel FA 234/95 u. Mystika FA 68/81   
e. Algomej FA 213/80-80  - Algier FA 1/73-73   
Äg/Anm: Louise Fossum, Södra Koltorp, 74392 Vattholma, 070 3473045 

 

 Ardenner 

Sto född 2018 

2. Valeria 23-18-0069 Ardenner 
Avbl. Skm, stj 752023023180069 
Sto född 2018 hos Tim Alström, Hemse __ __ __ __ __ =  
e. Avill (Texas) 11782 u. Vinia 117067 
e. Akron 11766 u. Tilla 115045   
e. Camillo 11376  - Snällman 11314   
Äg/Anm: Helena Storhed, Vikgatan 8, 14950 Nynäshamn, 0703104870 

 

 Nordsvensk brukshäst 

Sto född 2016 eller tidigare 

3. Pyret 22-16-0068 Nordsvensk brukshäst 
Ljbr, vhip 752022022160068 
Sto född 2016 hos Cecilia Hamilton, Almunge __ __ __ __ __ =  
e. Håbrand 2053 u. Pellina 23109 
e. Malvin 1920 u. Blenda 22844   
e. Gorm 1892  - Fjell-Jo 1724   
Äg/Anm: Johanna Zelin, Stora Finndalen, 74010 Almunge, 0793365655 

 

 Shetlandsponny 

Ston födda 2016 eller tidigare 

4. Kitty af Jäboruder 38-16-0407 Shetlandsponny 
Svskm,  752006038160407 
Sto född 2016 hos Anne Pagmar,  __ __ __ __ __ =  
e. Thorgal of Sportview NL-S. 0822031; 38- u. Eternity of Sportview 38-11-0673 
e. Abantos of Sportview NL-S. 1136751 u. Bainden Primrose RS 6924   
e. Fairy Cockade  SPSB 3586  - Fairy Redstart SPSB 3532    
Äg/Anm: Joanna Hagströms, Nysätra Högborg 1, 74963 Örsundsbro, 0709305085 
 

Avkommor: 

 2020   e. Viper af Jäboruder RS 633   
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5. Fabiola v. Heem 38-12-0635 Shetlandsponny 
Fx,  528009121191086 
Sto född 2012 hos ,  __ __ __ __ __ =  
e. Tristan v. Klein Engelland NL-S. 0822019 u. Barbara v. Heem NL-S. 1149566 
e. Luk v.d. Achterdijk NL-S. 0809195 u. Hadassa v. Heem NL-S. 0110533   
e. Arno v. St ´t Hurkske NL-S.967   -      
Äg/Anm: Joanna Hagströms, Nysätra Högborg 1, 74963 Örsundsbro, 0709305085 
 

Avkommor: 

 2020   e. Cwmgwaun Crem SPSB    

 

Gotlandsruss 

Ston födda 2016 eller tidigare 

6. Lissa 30-11-0201 Gotlandsruss 
Ljbr,  752030030110201 
Sto född 2011 hos Rungegårds Stuteri, Tingsryd __ __ __ __ __ =  
e. Juniper 530 u. Fartina 4800 
e. Najk 486 u. Artina 4198   
e. Morin 469  - Pinocchio 158   
Äg/Anm: Emelie Åkerlund, Landsv. 14, 82996 Jättendal, 0702784898 
 

7. Thai Tonic 30-05-0307 Gotlandsruss 
Br,  752030030050307 
Sto född 2005 hos Evelina Andriainen, Gästrike Hammarby __ __ __ __ __ =  
e. Tyson II 536 u. Emilia L 4383 
e. Niklas 467 u. Natasha L 3433   
e. Skogsbysen 364  - Dart 287   
Äg/Anm: Carina Ainerud, Mossboda 123, 744 93 Runhällen, 0762170949 
 

Egna meriter: 

2007 Utställning 67766=32 poäng, brons 

2018 Utställning 78887=38 poäng, silver 

2009-2020 Tävlar ponnytrav, 45 starter: 13-9-6, prissumma 15.800 kronor, rekord 1.56,9 
 

Avkommor: 

 2015 resorberat e. Ernst Ronaldo 580   
 2019 Hingst e. Ernst Ronaldo 580 Toro 30-19-0056 
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BLOCK 2 

Ankomsttid: tidigast kl. 12.45 

ID-kontroll, mätning och bruksprov från kl. 12.45 

Exteriörbedömningarna startar kl. 13.30 
 

Hästar anmälda bruksprov 
Katalognr. Namn Typ av bruksprov 

16 Marietta Enkelt körprov 
 

 Gotlandsruss 

Sto född 2018 

8. Rut 30-18-0133 YOUNG HANDLER Gotlandsruss 
Blksv, frm 827 752030030180133 
Sto född 2018 hos Simon Pettersson, Hemse (Lojsta Hed) __ __ __ __ __ =  
e. Qvitt 619 u. Juline 5237 
e. Duktig 568 u. Sippan 4438   
e. Junisorken 484  - Kanel 442   
Äg/Anm: maria wärn, smålandsvägen82, 75758 uppsala, 0703508684 

 

 Nordsvensk brukshäst 

Ston födda 2017 

9. Dunsta 22-17-0021 Nordsvensk brukshäst 
Mbr, gmg bls vtul vtbff 752022022170021 
Sto född 2017 hos KB Nyholmen, Pålänge __ __ __ __ __ =  
e. Porter 2026 u. Dundra 23606 
e. Ukne 1901 u. Dånna 23146   
e. Sanjar 1852  - Ysterman 1717   
Äg/Anm: Ann Björklin, Näsby Anneberg 134, 74010 Almunge, 0705686035 
 

10. Idun 22-17-0025 Nordsvensk brukshäst 
Br, - 752022022170025 
Sto född 2017 hos Ole Halse, Borlänge __ __ __ __ __ =  
e. Major (2074) u. Undra 23802 
e. Våd 1908 u. Docka 23128   
e. Finn 1748  - Mustard 1791   
Äg/Anm: Fia Söderberg, Sjökärret 90, 74010 Almunge, 0733502239 

 

11. Valdes Luna 22-17-0017 Nordsvensk brukshäst 
Br, pann bls snp vtul vt hbf 752022022170017 
Sto född 2017 hos Ellen & Ariel Norrby, Gotlands Tofta __ __ __ __ __ =  
e. Hålger (2073) u. Solstrimma 23804 
e. Vrake 1994 u. Lysbläsa 23287   
e. Silfvers Oktav 1862  - Pollux 1803   
Äg/Anm: Elisabeth Mörner, Jerk-Pers väg 12, 74850 Tobo, 0762793164 
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12. Wallarps Pix 22-17-0057 Nordsvensk brukshäst 
Gsvbr, - 752022022170057 
Sto född 2017 hos Stuteri Wallarp I Arpi & M Wallin, Molkom __ __ __ __ __ =  
e. Radix 2000 u. Tindra 23783 
e. Isvind 1924 u. Stjärna 22584   
e. Stjärne 1829  - Egal 1730   
Äg/Anm: Britt-Marie Ekbergh, Vidövägen 20, 76391 Hallstavik, 0734333197 

 

 Gotlandsruss 

Ston födda 2017 

13. Manella 30-17-0053 Gotlandsruss 
Br, vtvbf 752030030170053 
Sto född 2017 hos Sandra Söderberg, Forsbacka __ __ __ __ __ =  
e. Manicken 567 u. Qruella Dar 5027 
e. Darius Roll 491 u. Rosenhälls Beata 5342   
e. Manfred 277  - Brunte 220   
Äg/Anm: Sandra Söderberg, Rörbergsvägen 71, 818 91 Valbo, 0705394848 
 

14. Tuva 30-17-0003 Gotlandsruss 
Ljbr, stjm 752030030170003 
Sto född 2017 hos Liselotte Erixon, Märsta __ __ __ __ __ =  
e. Skansens Qrut 703 u. Dorotea 4565 
e. Juniper 530 u. Nusina 3844   
e. Jidon 252  - Janus 251   
Äg/Anm: Ann Björklin, Näsby Anneberg 134, 74010 Almunge, 0705686035 
 

15. Whera 30-17-0151 YOUNG HANDLER Gotlandsruss 
Br, frysm 729 752030030170151 
Sto född 2017 hos Ingela Lindgren, Visby (Lojsta Hed) __ __ __ __ __ =  
e. Whisky 594 u. Madine 4559 
e. John Russ 422 u. Mandarin 3509   
e. Othello G 431  - Center 330   
Äg/Anm: maria wärn, smålandsvägen82, 75758 uppsala, 0703508684 

 

16. Marietta 30-17-0021 YOUNG HANDLER Gotlandsruss 
Mfx,  752030030170021 
Sto född 2017 hos Per-Anders Sekund, Hällekis __ __ __ __ __ =  
e. Norrvedas Guld 574 u. Agneta 5593 
e. Pelle-Russ 611 u. Umbra 4094   
e. Effekt 347  - Lorion 268   
Äg/Anm: Sol Sjöberg, Stenvägen 18, 81740 Bergby, 0730962847 
 


