Anmälningsblankett till

Hästdagen på Högbo Bruk
Den 3:e augusti 2019
OBS! Detta är endast en intresseanmälan dvs. ej bindande!
Fyll i som du förväntar dig att situationen är i augusti.

Jag önskar delta med hästen……………………………………… reg./stamboks. -nr…………………………
Samtliga deltagande hästar skall visas och presenteras förhand på ring.
Jag önskar även delta/visa min häst i:
Draglagsprov

Ja□

Nej□

Invigningsceremoni

Ja□

Nej□

Ange på vilket vis ni önskar delta (tex. ”Ridande fanbärare”, ”enbet
viktoriavagn i original 1900 tal” etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Showinslag/uppvisning

Ja□

Nej□

Ange vad/typ (tex. ”Ridning dressyr”, ”konkörning enbet” etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Annat/Eget förslag (tex. ”barnridning”, ”skjutsa publik på området” etc.)

Ja□

Nej□

Ange vad/typ
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Information om deltagande häst till programmet/katalogen för dagen:
(Arbetsgruppen för hästdagen förbehåller sig rätten att bestämma vad som publiceras)

Jag vill att min häst skall stå som ”Till Salu!”

Ja□

Nej□

Meriter/Roligt att veta (tex. ”2016 SM i Brukskörning” eller ”2014 KBI 7-7-7-7-7”)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hästen kommer att visas med föl vid sidan

Ja□

Nej□

Fölets far är…………………………………………………………………….

Fortsättning på nästa sida!

Hästhållare/Ägare:
Namn…………………………………………Tel.nr……………………………………………………………………………….
Adress……………………………………………………………………………………………………………………………………

Jag har ingen häst att delta på hästdagen med, men jag kan tänka mig att hjälpa till som
funktionär under helgen
Ja□
Nej□
Önskemål om arbetsuppgifter (tex. Monterpersonal, ha hand om rekvisita
till paddocken etc.)

………………………………………………………………………………………………………….
Jag har en eller flera bekanta som jag tror kan vara intresserade av att vara funktionärer
under helgen
Ja□
Nej□
Ange namn och tel.nr
………………………………………………………………………………………………………….
Jag kan tänka mig att sitta med i arbetsgruppen inför hästdagen
Ja□

Nej□

Jag vill ha en monterplats efter marknadsgatan under helgen (kostnad 300kr)
Ja□

Nej□

Ange typ(tex. Försäljning av getost, reklammonter för mitt företag etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vi har tillgång till ett begränsat antal bäddar i vandrarhem och stugor (2–12 bäddar per rum/stuga) för
195kr/person och natt.

Jag vill boka bädd (först till kvarn gäller!)

Ja□

Nej□

Ange antalet bäddar och vilka nätter som avses
………………………………………………………………………………………………............
Det finns även andra alternativ till boende på området eller i närheten, tex. Camping eller hotell.
Ta kontakt med Högbo Bruk www.hogbobruk.se för att själv boka detta!
OBS! Det är högt tryck på boende så var ute i god tid!

Övriga upplysningar ……………………………………………………………………………………………………………
Ditt Namn och tel.nr……………………………………………………………………………………………………………
Skicka blanketten till: Ida Eriksson, Sjols Åsen 421 82891 Edsbyn eller mejla till: stahlklo@sjols.se

