
 Avelsvärdering med utställning 
för Lipizzanerhästar 

 

Lördag 8 augusti 2020 
Ängvaktartorp, Eskilstuna 

 

Sista anmälningsdag: 24 juli. Efteranmälan är inte möjlig. 

  

Lipizzanerhäst ska vara grundstamboksförd (registrerad) i Sverige (gäller ej 
föl) för att få visas. Eventet är ett avelsvärdegrundande arrangemang. 
Hästägare/djurhållare ska vara aktiv medlem i SLF, det går bra att lösa 
medlemskap i samband med anmälan. 

  

Anmälningsavgift (samtliga priser är inklusive moms): 

500 kr för första hästen, 450 kr/häst för andra och följande hästar, föl 200 kr. 

Avgiften betalas till PG: 73 00 61-9 

 

Anmälningsavgift ska vara Svenska Lipizzanerföreningen tillhanda senast 
nästkommande helgfria vardag efter sista anmälningsdag för att hästen ska 
anses vara anmäld. Via länken nedan (samma länk som används vid 
anmälan) kan du se om hästen har statusen ”Godkänd”. Välj den plats du 
anmält till och klicka sedan på ”Lista anmälda hästar”.  

 

Anmälan görs här: http://www.blabasen.se/sh/anmalan/Anmalan 

 

Finns inte hästen i Blå basen ska registrator kontaktas: 
registrator.lipizzaner@ashr.se 

 

Domare: Elisabeth Ljungstorp.  

Suppleant: vid eventuella akuta situationer så som sjukdom etc. är det SLF 
som tillsätter ny domare. Domare äger rätt att avvisa person och/eller häst 
från visningsplatsen. 

 



Åberopade meriter skickas in i samband med anmälan till ASHR, Daglösen 
Bäcken, 682 92 Filipstad eller registrator.lipizzaner@ashr.se 

 

Samtliga regler kring bedömningar och utmärkelser sker enligt gällande 
Avelsprogram rasspecifikt för Lipizzaner i Sverige: 
http://media3.ashr.se/2019/05/ASHR-Avelsprogram-rasspecifikt-
f%C3%B6r-Lipizzaner-i-Sverige.pdf 

 

 

Klass Kön Ålder Typ av klass Övrigt 

1 Alla Föl, 1, 2 
& 3-
åringar 
(hingst 
upp till 2 
år) 

Exteriörbedömning Föl visas enligt 
domares 
anvisning och 
släpps fria vid 
bedömning av 
gångarter. Hästar 
1 år och äldre 
visas i skritt och 
trav. 

2 Valacker 
& ston 

4 år & 
äldre 

Exteriörbedömning 
samt för ston 
tilldelning & höjning 
av avelsvärdeklass.  

* Mätning ska 
ske före visning. 
Möjlighet att visa 
galopp på volt i 
lång lina (6 – 10 
meter lina) på 
anvisad plats. 
Bedömning sker 
men räknas inte 
med i 
visningsresultatet. 

3 Valacker 
& ston 

4 år & 
äldre 

Enkelt körprov 
inklusive 
exteriörbedömning 
enligt rasvisa krav* 

Körprovet sker på 
anvisad plats. 

4 Valacker 
& ston 

4 år & 
äldre 

Enkelt ridprov 
inklusive 
exteriörbedömning 
enligt rasvisa krav* 

Ridprovet sker på 
anvisad plats. 

 

 

 



Vi kan behöva nå Dig! Vi tar i första hand kontakt med dig via mail. Om du 
anmäler din häst via internet är rutan för mailadress obligatorisk att fylla i. 
Går du inte att nå via mail skriv ”EJ” i den rutan för att komma vidare med 
din anmälan. Glöm dock inte ange ditt telefonnummer. Vänligen kontakta 
registrator om ni har anmält en häst till fel klass så ordnar vi det. 

Avelsvärdering sker på plats. Det är anmälarens ansvar att kontrollera vilka 
regler som gäller. För information om avelsvärdering, kontakta registrator.  

 

Eventuella avelsdiplom och avelsvärderingsbevis skrivs ut i efterhand och 
skickas mot postförskott mot en kostnad av 200 kr + postens avgifter. Ingen 
extra avgift utöver anmälan kommer att tas ut vid enbart höjning av 
avelsvärdeklass, vilket även kan ske postumt. 

Uppstallning, mat och boende: På utställningsplatsen finns tillgång till 
hagar, ingen uppstallning. Möjligt att grilla medhavd mat på plats finns för 
övriga besökare. Ängvaktartorp kan erbjuda övernattning för 6 personer i 
gårdens gäststuga. Domare och rasrepresentant erbjuds i första hand denna 
möjlighet. För dig som önskar boende ligger hotell strand golf resort 9 km 
ifrån Ängvaktartorp, http://strandgolf.se/hotell. 

 

Övrigt: Hästägarförsäkran ska avlämnas före urlastning. Egen nummerlapp 
medtas. ID-kontroll ska göras på plats. Häst som visar symptom på 
smittsam sjukdom kommer att avvisas från platsen. SLF fritar sig allt ansvar 
beträffande skada/skadegörelse uppkommen i samband med 
arrangemanget. Allt deltagande sker på egen risk. Anmälningsavgiften 
återbetalas endast mot uppvisande av veterinärintyg.  

Anläggningen önskar att häst som kommer till anläggningen är 
grundvaccinerad. 

Om det blir för få anmälda hästar beslutar SLF om visningen ska ställas in. 
Anmälaren blir då kontaktad. 

 

Arrangör och kontakt: Svenska Lipizzanerföreningen 

Kontaktpersoner: 

Maria Toxen-Worm – svenska lipizzanerföreningen 0723012505 

Hanna Blomkvist – anläggning 0702646585 

Lis Landeman – registrator ASHR +46 590 431 22 

e-post: styrelsen@lipizzaner.se 

 

Välkomna! 


