
	  
	  

SVENSKA  
ANGLOARABFÖRENINGEN 

	  

Anmälningsblankett 
 
Häst: _________________________________________________ 
Registreringsnummer/Stamboksnummer: _______________________ 
Stambok om ej SAAF:______________________________________ 
 
Fader: ______________________    Moder____________________ 
Uppfödare:_____________________________________________ 
Ägare: ________________________________________________ 
Adress: _______________________________________________ 
Postadress: ____________________________________________ 
Telefonnummer:_________________________________________ 
Mailadress:_____________________________________________ 
 
Anländer: dag____________ klockan_____________ 
Avreser: dag_____________ klockan_____________ 
 
Önskar hage:    
 
 
 

Att betala för ej medlem: 
Klass 1-7 Exteriör/gångarter:  300 SEK 
Klass 8 Pay&Ride:    200 SEK 
Klass 9 Prova på Terräng:  200 SEK 
 
Ange önskat dressyrprogram i Pay and Ride:_____________ 
 
Anmälan till SAAF, Therese Björklund. Blankett mailas till tessie_84@gmail.com 
eller post till Therese Björklund , Hilltorp, 72594 Västerås.  
Blankett kan hämtas hem från föreningens hemsida: www.angloarab.se. Gå in under Evenemang. 
Anmälan mottages i turordning. Anmäl i tid för att säkerställa plats. SAAF förbehåller sig rätten att 
begränsa antalet starter. Vid begränsning av antalet starter gäller turordning på anmälan 
 
Sista anmälningsdag:  
2016-06-17 
 
Betalning/betalningssuppgifter 
Kontohavare: Svenska Angloarabföreningen    
Plusgiro:   440 23 62-0  
IBAN  SE07 95000099604244023620  
BIC/SWIFT NDEASESS 
 
Anmälningsavgift för icke medlemmar betalas i samband med anmälan. Märk talongen med EKESÅS 
2016, hästnamn och registreringsnummer. 
 
Medlemsförmån:  
Alla medlemmar i SAAF erbjuds att delta kostnadsfritt hela dagen (man får räkna med vara funktionär 
när det behövs). 

Ja Nej 
___
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Klass/Notering	   Kategori	  
Kryssa i klass du  

anmäler din häst till 
	  

Klass 1	  
 
Unghästar 1-2 år 
	  

 

Klass 2	  
 
Unghästar 3-5 år 
(ston, valack, hingst (obs ej hingstpremiering) 
	  

 

Klass 3	  
 
Hästar 6 år och äldre (ston, valack, hingst (obs 
ej hingstpremiering) 
	  

 

Klass 4	  
 
Ston med avkomma för bedömning för eller  
premiering inom angloarabavel 
	  

 

Klass 5	  
 
Fölbedömning 
	  

 

 
Klass 6 

	  
Gångartsbedömning 3-5 åringar	    

 
Klass 7 

	  
Gångartsbedömning 6 år och äldre;  	    

 
Klass 8 

 
 

Pay and Ride – valfritt dressyrprogram, 
anmälan i förväg  

 
Klass 9 

 
Prova på Terränghinder, anmälan i förväg  

 
 
Övrig information: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påminnelse: Tänk på att om du har ett sto som du önskar avelsvärdera och stoet har 
meriter (bruksprovm treårstest, kvalitets, tävling) behöver du fylla i  
 

ANMÄLAN	  TILL	  HÄSTPREMIERING	  –	  STO	  
Blankett	  finns	  på	  www.angloarab.se.	  	  
Vi	  kan	  också	  maila	  den	  om	  du	  behöver	  det.	  	  
Välkommen	  att	  kontakta	  oss	  för	  det.	  
	  


