
I N B J U DA N  
 

RIKSUTSTÄLLNING 8 AUGUSTI 2010 

K A R L S L U N D S  G Å R D  I  Ö R E B R O  
 
Svenska Angloarabföreningen bjuder in angloägare och anglouppfödare till 
riksutställning söndagen den 8 augusti 2010. Anläggningen i Karlslund erbjuder stort 
ridhus med rejäl läktare och cafeteria med utsikt över ridbanan och bra boxplatser. 
Dessutom är det lättillgängligt i nära anslutning till E20/E18 . 
Boka in helgen i din kalender redan nu.  
 
Såväl hingstar som ston och valacker av raserna angloarab, engelskt och arabiskt 
fullblod och shagya-araber som verkar i angloavel är välkomna. Det kommer att vara 
sto- och unghästpremieringar, bedömningar av exteriör, gångarter och hoppning. Detta 
är ett utmärkt tillfälle för dig att få en bra bedömning av din häst.  
 
Kostnader kommer att hållas så låga som möjligt för SAAF-medlemmar. Programmet är 
mycket preliminärt att kan komma att ändras under planeringsprocessen.  
 
Program förmiddag 
Exteriörbedömning 

 Unghästar 1-2 år 
 Ston med föl 
 Premiering av ston 
 Unghästar 3-5 år 
 Äldre hästar från 6 år 

 

Program eftermiddag 
Gångartsbedömning  
Hoppning (löshoppning/uppsutten hoppning) 
Unghästchampionat 
Brukschampionat 
 
 
 

Vägbeskrivning:  
Diedens allé 2. GPS-koordinater:  
Lat: N 59º 16' 18.80"  
Long: E 15º 8' 51.64" 
Karlslunds gård ligger 3 km väster om stadens centrum.  
Från motorvägen E20/E18  
Ta av vid trafikplats "Karlslundsgatan", avfart 112, och åk mot Garphyttan, där bebyggelsen slutar ligger 
Karlslunds gård på vänster sida.  
Från Norrköpingshållet/Katrineholm  
Följ leden in mot centrum, passera under en bro, under järnvägsbro, över ån och sväng vänster vid andra 
korsningen (Karlslundsgatan), följ denna ca 3 km (se ovan, man ska passera motorvägen).  
 
Boende: bokas enklast på www.orebro.se. Det finns både hotell som vandrarhem i närheten. 
Boxar: bokas skriftligt genom att maila/skriva till Madelen Ohlzon, madde.ohlzon@tele2.se  
Adress: Björkängs Gård, 545 90 Töreboda. 0506-16632, 070-6270240 
Kostnader boxar: se proposition 
Kostnader för deltagande: se proposition 
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