Inbjudan till
Bränninge Cup Internationell C-utställning
5 juni 2021
DEN INTERNATIONELLA C-UTSTÄLLNINGEN HÅLLS ENLIGT

SAHF’S OCH ECAHO’S REGLER FÖR UTSTÄLLNING

Utställningsansvarig

Niclas Holm (Bränninge Arabstuteri)

Plats

Bränninge Gård, Södertälje - Tag avfart 142 från E4, kör genom
Pershagen, och sedan till vänster vid skylt ”Bränninge Gård,
Naturreservat”.

Datum

5 juni, 2021

Domare

Anna Stefaniuk
Charlotte Lewenhaupt
Pekka Paakkonen

DC-kommitté

Anne Svensson Tel 073-364 86 12
Jourhavande veterinär

Utställningskommitté

Niclas Holm Utställningsansvarig Tel 070-6953412

VIKTIGT – COVID-INFO
Bränninge Cup följer folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende allmänna sammankomster
och därför har en del saker behövt ändras i årets upplägg:
Viktigast - och tråkigast – är att vi i skrivande stund inte vet om vi kan erbjuda möjlighet för
publik att vara med på utställningen. Väldigt trist tycker vi, och hoppas kunna återkomma
med roligare besked inom kort.

Vi har också varit tvungna att skrinlägga planerna på att erbjuda boxplatser i år – vi följer svenska
Ridsportsförbundets covid-19 anpassade regelverk kring tävlingsverksamhet och erbjuder därför
ingen uppstallning.
Extra viktigt att i år att hålla koll på vilka ungefärliga tider som gäller din hästs deltagande, och
tillbringa övrig tid väl distanserad från övriga deltagare.
Tänk även på att upplägg kan ändras med kort varsel vid nya myndighetsbeslut.

REGLER FÖR BRÄNNINGE CUP INTERNATIONELL C-UTSTÄLLNING:
Bedömningssystem

Utställningen bedöms enligt 20-poängsskalan, med halvpoäng.
Varje klass bedöms av tre domare oberoende av varandra utan tillgång till
katalog och efter följande kriterier: Arabtyp – Huvud & Hals -Överlinje & Kropp – Ben –Rörelser. Poängen adderas och divideras
med antal domare.

Anmälan

Utställningen är öppen för Arabiska fullblodshästar registrerade i WAHO
godkänd stambok per den 15 maj 2021.
Klass 15 och 16 är öppna för partbreds med minst 25% arab, registrerade i
godkänd stambok per den 15 maj 2021
Klass 18 är öppen för samtliga hästar oavsett ras. Klassen är endast öppen
för häst som ej visas i annan klass.
Anmälan, som skall undertecknas, vilket betraktas som godkännande av
SAHF’s och ECAHO’s gällande regler för Internationell C-utställning,
skall göras på bifogad anmälningsblankett. Anmälan, jämte bilagor,
skickas som e-post till branningecup@branninge.se eller till Niclas
Holm, Bränninge Gård, 151 39 Södertälje.
OBS – Till anmälan skall bifogas en kopia av hästens registreringsbevis
(både fram- och baksida). Om elektronisk anmälningsblankett används,
skall kopian av registreringsbeviset undertecknas istället.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 15 maj 2021. Anmälan måste åtföljas av
anmälningsavgift. Efteranmälan accepteras endast mot tilläggsavgift på
300 kr.

Anmälningsavgifter

Utställningsklasser:
Barnklass:
Fölklasser:

600 kr
200 kr
300 kr

Du som är medlem i Svenska Arabhästföreningen (SAHF) får 100 kr
rabatt på första anmälningsavgiften!
Inbetalas på bankgiro 884-6834 (Bränninge Gård AB) eller via swish till
1231234699 (Bränninge Gård AB). Klass, hästens namn och ev FA-nr
skall anges på inbetalningen.

Barnklass

Klass 17 är öppen för visning av sto eller valack av barn upp till 14 års
ålder. Vid visningen så skall hästen ledas in i ringen och ställas upp
framför domarna för bedömning. Hjälm är obligatoriskt och en vuxen
ledsagare får vid behov vara med inne i ringen. Fina priser utlovas till
samtliga deltagande barn!

Regler för championat Se EAHSC ”Regler för championat och regler för lika placerade hästar på
och lika placering
kvalificeringsplatser”.
När guldmedalj champion blivit utvald utses silver- och bronsmedalj
champion på samma sätt bland alla övriga hästar som är kvalificerade för
championatet.
Regler för lika placering: Den högre placeringen ges till den häst som fått
högst poäng på arabtyp. Om det fortfarande finns lika placering ges högre
placering till den häst med högst poäng på rörelse. Om ett beslut
fortfarande ej kan ges utses en domare genom lottdragning, som därefter
utser den häst han/hon föredrar.
Priser

Priser utdelas till 1:a – 3:e pristagare i varje klass. Hästar placerade 1-6 i
varje klass erhåller rangordningsrosett.
Alla champions erhåller Championtrofé samt championrosetter.
Pris utdelas speciellt till utställningens Best in Show (BIS), som utses
bland utställningens Guldchampionhästar.

Arrangörens förbehåll Tidsprogrammet är preliminärt och kan ändras vid behov.
Vid behov slås en eller flera klasser ihop i enlighet med ECAHO’s regler.
Publik

I skrivande stund är ingen publik tillåten i enlighet med
folkhälsomyndighetens rekommendationer – detta kan ändras med kort
varsel inför utställningens genomförande.

Uppstallning

Ingen uppstallning i box finns tillgänglig, utan häst får vistas i hästbil eller
hästtransport.

Vaccination och
Hästägarförsäkran

Giltigt vaccinationsintyg, avseende hästinfluensa, samt hästägarförsäkran, skall vid ankomst och före urlastning uppvisas för DCkommittén. För frågor gällande vaccination kontakta Anne Svensson, tel.
073-364 86 12.

Nummerlappar

Nummerlappar utlämnas i sekretariatet.

Förtäring

Enklare förtäring kommer att finnas till självkostnadspris.

Övrigt

Endast två (2) personer för varje deltagande häst är tillåtna i
uppsamlingsringen. Föl skall ledas i grimma och skall vara minst 1 månad
gamla vid utställningstillfället. Hingstar får visas utan bett.

KLASSER

Bränninge Cup Internationell C-utställning

Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 5
Klass 6
Klass 7
Klass 8
Klass 9
Klass 10
Klass 11
Klass 12
Klass 13
Klass 14
Klass 15
Klass 16
Klass 17
Klass 18
Klass 19

Ungston 1 år (f. 2020)
Ungston 2-3 år (f. 2018-2019)
Amatör, Ungston (f. 2018-2020)
Unghingstar 1 år (f. 2020)
Unghingstar 2-3 år (f. 2018-2019)
Amatörer, Unghingstar (f. 2018-2020)
Amatörer, Valacker
Ston 4 – 7 år med o utan föl vid sidan
Ston 8 år och äldre med o utan föl vid sidan
Stoföl
Hingstföl
Hingstar 4 – 7 år
Hingstar 8 år och äldre
Valacker
Partbred Valacker
Partbred Sto
Barnklass – sto el valack visas av barn upp t.o.m. 14 år
Öppen klass
Amatörer, Ston

Championat Ungsto (klass 1, 2)
Championat Unghingst (klass 4, 5)
Championat Sto (klass 8, 9)
Championat Hingst (klass 12, 13)
Championat Valacker (klass 14)

PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM
Alla tider är cirkatider och kan komma att ändras. Ev. ändringar kommer att publiceras på hemsidan.
Det åligger utställaren att ta reda på slutliga tider.

Lördag 5 juni

kl 10.30

Klass 14

därefter
därefter
därefter
därefter

Valackchampionat
Klass 4, 5
Unghingstchampionat
Klass 6, 7

Lunch
kl 13.00
därefter
därefter
därefter
därefter
därefter
därefter
därefter

Klass 1, 2
Ungstochampionat
Klass 3
Fölklasser (Klass 10 och 11)
Barnklass (Klass 17)
Klass 19
Partbred Klass 15 och 16
Öppen klass (Klass 18)
Klass 12 och 13
Hingstchampionat

därefter
därefter

Sponsring

Klass 8 och 9
Stochampionat
Utställningens högsta poäng
Avtackning domare med flera
Best in Show

Sponsring Klass:
400 kr
För detta får Du: Ditt namn tryckt i katalogen vid resp. klass.
Dessutom omnämns sponsorns namn i högtalaren och representant för
denne får möjlighet att dela ut pris i den sponsrade klassen.
Sponsring Championat eller Best-in-show: 800 kr
För detta får Du: Ditt namn tryckt i katalogen på speciell Championatsida.
Dessutom omnämns sponsorns namn i högtalaren och representant för
denne får möjlighet att dela ut priset i samband med utnämnandet på
söndag e m.
För vidare information och bokning, mejla branningecup@branninge.se
eller kontakt Niclas Holm 070-695 34 12.

Annonsera i
katalogen!

Samtliga utställare och sponsorer får ett exemplar av katalogen.
Resterande exemplar säljs i samband med utställning.

Annonsering

Följande annonspriser gäller för annonsörer som skickar tryckfärdigt
original – dvs. digital annons i EPS- eller PDF-format via e-post.
1/1 sida, färg:
1/2 sida, färg:
1/4 sida, färg:

800 kr
400 kr
200 kr

För bokning av annons, mejla till branningecup@branninge.se
eller kontakt Niclas Holm 070-695 34 12.
Vi behöver ditt annonsmaterial senast den 15 maj 2021.

