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Information inför SAAF:s Riksutställning den 8 augusti 2010 på
Karlslund, Örebro Fältrittklubb, Örebro

Välkommen till Anglo - RIKS
Huvudsponsorer:
SAAF vill särskilt tacka våra huvudsponsorer, VIDA Pellets och familjen Ohlzon och Zon-hästarna på
Björkängs Gård i Töreboda för att vi har möjlighet att genomföra årets Riksutställning.

www.vida.se
VIDA stallströ är gjord utav kutterspån- endast svensk råvara av god kvalité, främst från gran helt
fritt från kemiska tillsatser och impregnerat virke. Det är också dammrensat, en fördel för hästar
med luftvägsproblem. Vårt strö är därför mycket uppskattat bland hästägare men används
också med fördel inom annan djurhållning.
En produkt från förnyelsebar råvara.

Familjen Ohlzon har många järn i elden. Den hästuppfödning de har inriktar sig främst på
travavel där de är kända under namnet Zon-hästarna. De har ett flertal toppstammade travston
och bedriver en mycket framgångsrik travavel. De har en färgaffär och de föder upp nötdjur.
Madelen Ohlzon är känd i distanskretsar för sina meriter på det angloarabiska stoet Rislyckans
Samantha som är AB-premierat i både SAAF och ASVH för sina meriter. De har under åren fött
upp ett flertal angloaraber. Vill ni lästa om dem på deras hemsida fins de under namnet
www.zonhastarna.se

Information om dagen
Start och sluttider är preliminära och kan komma att ändras vid eventuella
strykningar eller förseningar
Utställningens öppettid är mellan 08.30 och till 60 minuter efter sista klassens slut
(preliminärt 08.30-17.00)
Preliminära tider (kan förskjutas om efteranmälningar kommer)
09.30-12.30 Exteriör och löshoppning (ca 15 min/häst).
Paus till 13.30 för lunch
13.30 Gångartsprov unghästar 3-5år (i grupp)
14.15 Gångartsprov äldre hästar 6 år och äldre (i grupp)
Paus för uppbyggnad av hoppbana 20 min
15.30 Uppsutten hoppning, både yngre och äldre hästar
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Servering
Cafeteria/lunchservering är öppen från klockan 08.30. Alla intäkter från cafeterian
tillfaller föreningen. En enklare lunchrätt till humant pris kommer att serveras.
Förutom detta smörgåsar, bullar, kakor, kaffe, the, dryck och godis.
SAAF-shop
I anslutning till cafeterian kommer SAAF att ha försäljning av föreningsmärkta
produkter såsom T-shirts, polotröjor, jackor mm. Passa på att handla när det finns på
plats.
Katalog
Se tidsprogram. Katalog kommer att utdelas på plats.
Särskild information kring bedömning av exteriör och löshoppning
Den muntliga bedömningen och poänggivningen samt utdelande av plakett och
rosett sker direkt efter att varje häst har visats.
Löshoppning sker direkt efter att lösgalopp är visad. Efter löshoppningen ställs
hästen upp framför domare och publik och hästen får sitt omdöme i både exteriör
och löshoppning.
Hästarna kan tas in tas in på ring om det finns flera hästar i samma ålderskategori.
Sekretariat:
Ansvarig Lena Gävert, 0768440155

Är öppet från 08.30 utställningsdagen till ca. 1 timme efter utställningens slut.
Sekretariatet är även öppet under lördagens eftermiddag kl. 17-20
Betalningar
Betalning kan ske på plats i sekretariatet. Kontaktperson angående betalningar:
Gudrun Gustavson: 0708-650750.

Varmt välkommen !!!
Organisationskommittén
Madelen Ohlzon
Therese Björklund

Gudrun Gustavson
Lena Gävert

