
Inbjudan till 
Internationell ECAHO C-show 

 
Turbo Star International 

Underställd ECAHO´s regler för utställning 2009 
 
Plats Näsbyholms säteri, Strängnäs 
  
Datum 23-24 maj 2009 
  
Domare Mrs Cecilia Bourghardt, Sweden 

Mrs Renata Schibler, Schweiz 
Mr Scott Benjamin, Canada 
 
Ms Anne Svensson, partbred- anglo- och amatörklass 

  
DC Elisabeth Nilsson 
  
Veterinär Hannah Kullin 
  
Hovslagare Cecilia Ekeberg 
  
Utställnings- 
ansvarig 

Madeleine Haag  +46 (0)581-63 00 04 
Turbo Star Arabians  +46 (0)70-320 11 90 
Stenängens gård 
710 41   Fellingsbro 
Epost: turbo.star.arabians@live.se 

  
Ringmaster Louise Wale & Mikael Fejér 
  
Stallchef Greger Paus & Cecilia Ekeberg 
  
Speaker Stefan Spak 
  
Musik Lotta Bünsow 
  
Prisutdelare Veronica Mann-Wernsten & Olivia Ekeberg 
  
Sekretariat 
& data 

Elisabeth Holmberg & Helena Karlsson 

  
Bedömnings- 
system 

Utställningen bedöms enligt 10-poängsskalan utan koefficienter.  
 
Varje klass bedöms av 3 domare, oberoende av varandra och utan 
tillgång till katalog, efter följande kriterier: Arabtyp – Aktivitet i skritt 
& trav – Korrekthet i ben & rörelser – Huvud & hals – Överlinje & 
kropp. Poängen adderas och divideras med antal domare. 
 
Amatörklass, Most Classic Head & Most Classic Movements 
bedöms med rangordning. 



Anmälan Utställningen är öppen för araber registrerade i en av WAHO 
godkänd stambok, angloaraber samt partbred med minst 25% 
arabiskt fullblod. 
 
Anmälan, som ovillkorligen skall undertecknas, betraktas som 
godkännande av SAHF´s och ECAHO´s gällande regler, 
anmälningsblankett finns på SAHF´s hemsida. Skicka även med en 
kopia på registreringsbeviset och vaccinationsintyg. Pass krävs och 
visas på plats med giltigt vaccinationsintyg. 
 
Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej. 
 
Anmälan skickas till: 
Helena Karlsson 
Kvarnvägen 16 
790 23  Svärdsjö 
tel. 0709-32 95 73, info@athenaarabians.com 
 

Sista 
anmälningsdag 

27 april 2009 
 
För att undvika missförstånd – anmäl själv din häst och gör det i 
god tid. Anmälan är  ogiltig om inte anmälningsavgiften kommit in  
den sista anmälningsdagen (den 27 april).  
 
Anmälningsavgiften sätts in på pg-konto 154 85 55-0, TS 
International. Skriv hästens namn, klass och reg.nr. Ingen häst får 
delta om inte korrekta uppgifter är tryckta i katalogen. 

  
Kostnader Utställningsklass: 500 skr 

Valack klass & Partbred: 300 skr 
Most classic & Amatör: 200 skr 
Clinic: 250 skr 
 
Boxhyra : 
Meeting 650 skr 
Dygn 400 skr 
Dag 300 skr 
 
Rabatt ges till bruksaraber som deltar i ordinarie utställningsklass. 
Kontakta Madeleine Haag för mer information. Meriter måste 
styrkas. 

  
Uppstallning Sker i permanenta uteboxar. Spån ingår i priset. Boxarna är 

tillgängliga från fredag den 22 maj kl. 12.00 till den 24 maj. Vid 
sen/tidig ankomst ring 070-320 11 90. Hö och foder ingår ej. Ta 
med hink för vatten och foder. Hö och extra spån kan köpas och 
betalas kontant till stallchefen. Deposition, 100 skr, betalas vid 
ankomst och återfås vid inspektion vid avfärd. Boxavgift återbetalas 
ej. Utrustnings- och foderboxar i mån av tillgång. Stallområdet 
kommer att bevakas. 



Vaccination Giltigt vaccinationsintyg avseende hästinfluensa, samt 
hästägarförsäkran (finns i sekreteriatet) skall vid ankomsten och 
före urlastning lämnas i sekreteriatet. För frågor gällande 
vaccinationer kontakta Elisabeth Nilsson, tel. 0418-43 33 33 

  
Nummerlapp Utlämnas i sekreteriatet. Vid återlämnandet erhålles deltagarplakett. 

Ej återlämnad eller förstörd nummerlapp debiteras med 100 skr. 
  
Priser *Plaketter delas ut till samtliga deltagare efter utställningen. 

 
*Hederspris delas ut till 1-3:e pristagare i varje klass. Hästar 
placerade 1-6 i varje klass erhåller rangordningsrosett.  
 
*Alla hingst- och stochampions erhåller pokal samt rosett. Gäller 
även reservchampion. 
 
*Q-arabians Vandringspris delas ut till Most Classic Head & Most 
Classic Movements. 
 
*Stall Lunnarps Vandringspris delas ut till Bästa amatörhandler. 
 
*Unas Arabers Vandringspris delas ut till Bästa valack. 
 
*Paradise Arabians Vandringspris delas ut till Bästa Svenskfödda 
Hingst. 
 
*Sinus Arabstuteris Vandringspris delas ut till Bästa Svenskfödda 
Sto. 
 
*Turbo Star Arabians Vandringspris delas ut till Mest Framgångrika 
Handler. 
 
*W-arabians Vandringspris delas ut till Bästa Uppfödare. 
 
*Naples Arabians Vandringspris delas ut till Utställningens Högsta 
Poäng. 
 
*Primo/Arvak Nords Vandringspris delas ut till Utställningens Bästa 
Polskfödda Import. 

  
Arrangörernas 
förbehåll 

OBS! Tidsprogrammet är preliminärt.  
 
Eventuella hopslagningar av klasserna sker i enlighet med 
ECAHO´s regler. Utställningen kommer att hållas utomhus på 
grusbana 70x30 m, vid dåligt väder i ridhus 60x20m. 

  
Övrigt Endast två (2) personer för varje deltagande häst i uppsamlings-

ringen. OBS! Ingen användning av mobiltelefon samtidigt som du 
håller häst i uppsamlingsringen, be någon hålla hästen. Föl skall 
ledas i grimma och ska vara minst 1 månad gamla vid utställningen. 



OBS! ALLA visare under 18 år MÅSTE bära hjälm eller visa upp 
skriftligt intyg från målsman för att få visa utan hjälm. 
 
Informationsträff för handlers: fredagen den 22 maj kl 18.30 vid 
ringen. 
 
Välkomstdrink och mingel: fredag kl 19.00 vid cafeterian. 

  
Middag Anmälan till middag lördag kväll kan ske via e-mail till: 

lilla_svart@hotmail.com 
 
Pris 250 skr för middag (vegetariskt alternativ finns) och 
läsk/bordsvatten/1 glas vin/öl, efterrätt, kaffe och konjak/likör, dans 
till levande musik. 
 
Vill du bara vara med till dansen 100 skr. Betalning sker till 
Skandiabanken 9150 863 453-1. Skriv namn och antal personer. 
Alla biljetter hämtas på sekreteriatet. Anmälan är bindande. 
Egen dryck får medtagas. Begränsat antal platser till middagen, 
anmäl i tid. 

  
Amatörklass Endast för handlers som inte visat som proffs, dvs tagit betalt för att 

visa häst.  
Minimiålder: 7 år (barnklass). Äldre hingstar får ej deltaga. Domaren 
rangordnar ekipagen, ej bedömning på hästarna. 
 
OBS! ALLA visare under 18 år MÅSTE bära hjälm eller visa upp 
skriftligt intyg från målsman för att få visa utan hjälm. 

  
Clinic Fredag den 22 maj 16.00-18.00 med Andreas Nehm och Team 

Tärenäs. En chans för alla att få en sista genomgång innan 
utställningen. 
 
Pris: 250 skr. Anmälan till 070-320 11 90. 

 
Klasser & preliminärt tidsprogram: 
 
Fredag 22 maj 
 
16.00-18.00 Clinic med Team Tärenäs 
18.30 Informationsträff för handlers vid ringen. 
Ca kl 19.00 Välkomstdrink och mingel för utställare och handlers vid cafeterian 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lördag    Söndag 
09.00 
klass 18a Angloaraber ston  klass 13 Hingstar 4-7 år 
klass 18b Angloaraber valacker  klass 14 Hingstar 8-11 år 
klass 18c Angloaraber hingstar  klass 15 Hingstar 12 och äldre 
klass 18 Partbred ston   klass 16-17 Valacker 
klass 19 Partbred hingstar/valacker  Valackchampionat 
Bästa Partbred   Unghingstchampionat 
klass 4 Hingstar 1 år    Ungstochampionat 
klass 5 Hingstar 2 år   Stochampion 
klass 6 Hingstar 3 år   Hingstchampion 
klass 3 Ston 3 år   Most Classic Head 
klass 2 Ston 2 år Most Classic Movements 

STOR PRISUTDELNING! 
LUNCH                                              
                        
klass 1 Ston 1 år    
klass 7-8 Ston 4-7 år med & utan föl                       
klass 9-10 Ston 8-11 år & och utan föl                       
klass 11-12 Ston 12 år och äldre, med & utan föl 
klass 20 Amatörhandling 
 
ca. 19.00 Middag 
 
Observera att klasser på lördagen kan flyttas till söndagen beroende på antalet 
anmälningar. 
 
Sponsring & 
annonsering 

Kontakta Madeleine Haag +46 (0)581-63 00 04 eller +46 (0)70-320 
11 90 

  
Vägbeskrivning  www.nasbyholm.com 
  
Logi Camping på Näsbyholm eller husvagnsplatser: Kontakta Greger 

Paus +46 (0)70-632 21 08 
 
Hotell Laurentius +46 (0) 152-104 44 
Hotell Prins Oscar +46 (0) 152-228 80 
Låsta Rum & Frukost +46 (0) 705-59 22 60; www.lastad.se 
Skäggesta Vandrarhem +46 (0) 159-316 80 
Ulvhälls herrgård +46 (0) 152-18680; www.ulvhall.se 

Uppge Turbo Star för rabatt på Ulvshälls herrgård 
 

Välkomna till en trevlig showhelg! 


