
ANMÄLNINGSBLANKETT / ENTRY-FORM
TILL SAHF:s UTSTÄLLNINGAR

(Endast en häst per blankett / Only one horse per form)

UTSTÄLLNING, Plats/SHOW, Venue:_______________________________________________________________________________________________

Ägare/Owner:___________________________________________________________________________________________________________________

Adress & Land /Address & Country:__________________________________________________________________________________________________

Telefon/Mobile/Fax:___________________________________________________________ E-post/E-mail:________________________________________

Uppfödare/Breeder:___________________________________________________________ Visare/Handler:_______________________________________

Box:   
 Ja / Yes
 Nej / No

FA-nr / Reg no:
Far & Mor / Sire & Dam

Far- och morföräldrar / 
Grandparents

Ange fölets far och födelsedatum vid anmälan i stoklasser med föl:

Klass(er) / 
Class(es):

Hästens namn / Name of the horse: e. / by e. / by 

Jag, undertecknad, är medveten om och åtager mig fullständigt ansvar för 
den anmälda hästen och accepterar helt vad som åläggs utställare samt 
dennes medhjälpare enligt ECAHO´s utställningsregler. Jag redogör också 
innan utställningen för möjlig intressekonflikt gällande domarna.

I, the undersigned exhibitor, engage that I and my servants and assistants 
hold entire responsibility for the horse entered and I accept without restriction 
the statutes, regulations and jurisdiction of ECAHO. Furthermore, concerning 
my entry, I agree to declare any possible conflict of interest with the judges.

 There is a conflict of interest with judge:

     _____________________________________________________ 

 There is no conflict of interest with any judge

u. / out of 

Födelsedatum / Date of birth: u. / out of e. / by 

Kön / Sex Färg / Colour u. / out of

OBS! Anmälan är giltig först när pengarna är insatta på utställningsarrangörens konto! 
Anmälningsblanketten sänds tillsammans med kopia av hästens registreringsbevis till 
utställningsarrangören. Se propositionen för sista anmälningsdatum samt kontonummer. 
Ange hästens namn, FA-nr och avsändare med telefon på inbetalningen.
 Hästens pass   skall medtagas som identitetshandling och uppvisas innan urlastning.

NOTE: The entry is valid only when money is deposited in the show organizer's account!
The entry-form is sent to the show organizer together with photocopies of the presently valid 
registration documents enclosed. See the invitation for the last date of entry and account number. 
Enter the horse's name, the FA-nr (reg. no), name and telephone no of the sender with your payment.
 The horse must be accompanied at the show by a horse passport to facilitate verifying the identity.

Anmälningsblanketten är inte giltig utan underskrift / 
This entry form is not valid without signature

Utställarens namn / Name of the exhibitor:

Ort, datum och underskrift / City, date and signature:


	ANMÄLNINGSBLANKETT / ENTRY-FORM
	TILL SAHF:s UTSTÄLLNINGAR

