
  

Välkommen till årets fölchampionat med Agriafölet  

Strömsholm den 22 september  

Hur går det till:  

Först visas alla föl i varje grupp en och en enligt nedan:  

1. Ni leder in sto med föl och ställer upp för domaren  

2. Skritt med båda vid hand ett halvt varv  

3. Släpp fölet för att visa trav, spring med stoet två varv  

4. Släpp stoet också och ni visar galopp ett varv åt varje håll.  

5. Hoppfölen visas även över cavaletti ca 50 cm under lösgaloppen.  

6. Därefter fångas sto och föl in och går ut.  

När alla fölen i gruppen är visade kommer ni in på ring i startordning, där ges kritik, rosett och 

goodiebag eller så hälsas fölet välkommet tillbaka till finalring  

Efter alla grupper kommer alla finalföl in på finalring, där utses etta, tvåa och trea övriga finalföl är 

likaplacerade fyror. Inga poäng delas ut.  

Gångartsfölens final avslutas före lunch och dessa kan sedan åka hem.  

Ni som ej fyllt i möderneinformation i TDB kan maila till gavleborgshastavelsforening@outlook.com 

senast 18 september. Skriv fölets namn i ämnesraden och ”till salu” om den är det.  

Tidsprogram:  

1 timme inkl. ring per grupp, ”Paus” på startlistan = ring  

Första start för gångartsfölen kl. 08.30  

Finalring gångartsföl ca 12.30 

Hoppföl börjar kl. 13.45 

Finalring hoppföl ca 17.00 

Sekretariatet finns på läktaren, öppnar 30 minuter före första start, startanmälan innan start. 

Protokollen hämtas i sekretariatet efter avslutad ring, efter finalringen för finalfölen.   



Två nummerlappar ska sättas på stoet (tillhandahålls ej av arrangören)  

Domare: Ole From Christensen  

Ansvarig arrangör: SWB mellersta 

Kontaktperson: Ulrika Jacobs 070–4560083 

 

För vägbeskrivning se www.stromsholm.se, parkering sker på båda kortsidorna av Röda ridhuset 

samt vid Tågbanan. Ni som har bokat box får gärna ställa ner era ekipage vid tågbanan när ni lastat 

av era hästar och utrustning.  

Önskas uppstallning från fredagskväll får man kontakta Strömsholm 

Fotograf finns, anmälan sker på plats.  

 

  

Välkomna och lycka till!  

 önskar  

SWB Sörmland, SWB Örebro, SWB Mälardalen,   

Gävleborgs Hästavelsförening, Wermlands Hästavelsförening, 

SWB Dalarna & Sörmlands Hästavelsförening 

  

  

Tack till vår huvudsponsor:  

  
  

http://www.stromsholm.se/
http://www.stromsholm.se/

