
Priser, utmä rkelser och utlottning 2019 
Regler och informätion 

För samtliga priser gäller att nomineraren, mottagare och/eller hästägare är medlem i föreningen 
2019 samt betalat medlemsavgiften för 2020 senast på förfallodagen den 29 februari 2020. 
Priserna delas ut i samband med årsmötet 2020. I de fall styrelsemedlemmar eller deras hästar 
är nominerade får de ej delta i beslut om vilka som ska bli finalister i kategori där de eller häst de 
äger är nominerad. 

När du skriver nomineringar, tänk då på att detta är Svenska Basjkirhästföreningens priser. 
Nomineringar som uppenbart ej har med föreningen att göra kommer strykas. 

 

Årets basjkirryttare 2019 

Nominera och motivera vem du tycker ska bli årets basjkirryttare. Maila till sbf@basjkir.se senast 
den 31 december 2019. Styrelsen utser max tre finalister och medlemmarna får rösta om vem 
som ska vinna. 

 

Årets basjkirhäst 2019 

Nominera och motivera vilken basjkirhäst som är årets basjkirhäst. Maila nomineringen till 
sbf@basjkir.se senast den 31 december 2019. Styrelsen utser max tre finalister och 
medlemmarna får rösta om vem som ska vinna. 

 

Årets exteriör 2019 

Delas ut till den basjkirhäst som uppnått högst poäng (minst 40 p) vid exteriörbedömning under 
året. Priset kan delas av flera om samma poäng uppnåtts (hästägaren och uppfödaren får varsitt 
diplom/pris). Hästägaren alt uppfödaren meddelar föreningen hästens namn, ägarens och 
uppfödarens namn, poäng samt datum och plats där exteriörbedömning skett. Uppgifterna mailas 
til sbf@basjkir.se senast den 31 december 2019. 

 

Årets eldsjäl 2019 

Nominera och motivera vem du tycker ska bli årets eldsjäl. En eldsjäl är någon som har ett stort 
engagemang för föreningen och som bidragit till att föra föreningens verksamhet framåt under 
året. Maila till sbf@basjkir.se senast den 31 december 2019. Styrelsen utser max tre finalister 
och medlemmarna får rösta om vem som ska vinna. 

 

Basjkirfunktionär! 

Alla som är funktionär på aktivitet anordnad av Svenska Basjkirhästföreningen eller medverkat i 
evenemang där Svenska Basjkirhästföreningen deltar med ekipage eller monter kan delta i 
utlottning om fina priser. 

Att vara funktionär kan innebära att man planerar, hjälper till eller genomför en föreningsaktivitet. 
Att man deltar i uppvisning med basjkirhäst (som t ex ryttare eller medhjälpare). Att man står i 
monter vid evenemang och marknadsför basjkirhästen. 

 



Meddela föreningen vilken aktivitet eller evenemang du varit funktionär på och att du vill delta i 
utlottningen. Maila namn och uppgift om när och var du varit funktionär till sbf@basjkir.se senast 
den 31 december 2019. 

 

Visa basjkirhäst 

Alla som visar basjkirhäst på avelsvärdering/sommarpremiering/utställning under 2019 kan delta i 
utlottning om fina priser. Visare får själv meddela föreningen att de visat basjkirhäst och önskar 
delta i utlottningen. Namn på häst och visare, datum och plats skickas till mail sbf@basjkir.se 
senast den 31 december 2019. 

 

Tävla basjkirhäst 

Alla som tävlar basjkirhäst under 2019 kan delta i utlottning om fina priser. Tävlanden får själv 
meddela föreningen att de tävlat om de vill vara med i utlottningen. Tävlingen ska vara registrerad 
i Tävlingsdatabasen TDB alt styrkt av annat dokument. Deltagande i Basjkirrally räknas som 
tävling. Träningstävlingar i likhet med Pay&Jump, Pay&Ride samt Western E räknas ej. 

Namn på häst och ryttare, tävling, datum samt i förekommande fall även dokument som styrker 
tävlingsdeltagande mailas till sbf@basjkir.se senast den 31 december 2019. 

 

Årets basjkirbild 2019 

Medlemmar kan lämna in bidrag till årets basjkirbild. Inlämningstid och inlämningsätt meddelas 
medlemmarna. Omröstning sker på föreningens officiella facebooksida. 

 


