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Svenska Lusitanosällskapet bjuder in deltagare och publik helgen den 17-18 september.
Preliminär start lördag kl. 09.00 med avelsvärdering och avslutning med middag kl. 19.00.
Söndag preliminär start kl. 09.00 med dressyrtävling klass 1, därefter WE tävling.
Tidsprogrammet kommer att finnas på www.lusitanosallskapet.com.
Publik: 50 kr inkl. programblad. Fri entré under 18 år. Fri parkering. Alla klasser och uppvisningar sker i
ridhus med läktare. Cafeteria med lunchservering finns på anläggningen.
Sponsorer: Svenska Lusitanosällskapet är tacksamma för all hjälp vi kan få genom sponsring, stort som
smått. Vill du ha monter, reklamplats, annonsera, skänka priser eller på annat sätt stödja evenemanget, så
kontakta Sandra Hansson på sandrastartor@gmail.com
Funktionärer: Vill du vara med som funktionär, kontakta Veronica Björklund,
veronica.bjorklund.hotmail.com
Middag för alla anordnas på lördagskvällen ca 19.00. Bokning sker på anmälningsblanketten eller till
katarina@rotbrunna.se. Kostnad 350 kr/pers (middag, dessert och dryck till maten).
Programinslag: Valfritt disponerande av 10-15 minuter i manegen, t ex uppvisning av rid/tömkör/
frihetsdressyr eller dylikt, visning av saluhäst eller produkter med hästanknytning.
Hör av er till Katarina Eningsjö katarina@rotbrunna.se. för platsbokning. Om tiden disponeras för
marknadsföring/saluvisning är kostnaden 250 kr.
Parad à la Golegã: Lördag ca kl 13. Ett inslag inspirerat av feiran i Golegã fyllt av vackra hästar och glada
ryttare som rider runt i manegen till musik. Öppen för alla ryttare som är medlem i Svenska
Luitanosällskapet med lusitano eller lusitanokorsning. Både hästar och ryttare får gärna vara uppklädda.
Anmäl deltagande på anmälningsblanketten och fyll i uppgifter om hästen. Alla deltagande hästar ska ha
nummerlapp (medtages). Under paraden serveras bål till ryttarna. Kostnad 100 kr.
Proposition för avelsvärdering och utställning den 17 september
Domare kommer från den portugisiska lusitanoföreningen APSL. Anmälan sker på anmälningsblanketten.
Avelsvärderingen är öppen för ston från tre år och uppåt och för hingstar från fyra år och uppåt. Man kan
dock visa en treårig hingst, om speciell dispens erhållits. Avgift för hingst 2.500 kr och sto 2.000 kr. Om
hästen blir godkänd tillkommer en avgift för inskrivning i Livro de Adulto (Stamboken) om 2.800 kr. (Läs
om avelsvärdering på www.lusitanosallskapet.com under ”Avel” och ”Avelsvärdering”.)
Ston visas endast från marken i samtliga gångarter samt uppställd. Hingst ska visas både för hand och
uppsuttet. Hästpass ska uppvisas. Om rasen inte är angiven i passet ska du även ta med din hästs
inskrivningsbevis.
Utställningen är öppen för alla lusitanos och lusitanokorsningar. Domaren lämnar inget omdöme, utan
hästarna rangordnas i varje klass. Unghästar visas endast från marken i skritt och trav i båda varven samt
uppställd. Hingstar/valacker från 4 år visas ridna och ston från 4 år kan visas både ridna och/eller ledda
beroende på klass. För klass MI-MVII och FI-FIV ska du kunna visa att hästen är renrasig Lusitano, t.ex.
genom hästpass med angiven ras eller inskrivningsbevis (Boletim de Inscrição) från APSL. För klass MVIII
ska du kunna visa att ena föräldern är renrasig lusitano. Avgift för utställning är 500 kr. Guide för visning
av lusitano finns på lusitanosällskapets hemsida; www.lusitanosallskapet.com.
Hedersutmärkelser: Bästa hingst/valack, Bästa sto, Bästa lusitanokorsning (dessa förutsätter minst två
deltagande) samt bästa Lusitano – ”Champion”. Medlemskap i Svenska Lusitanosällskapet är obligatoriskt
för ägare till deltagande lusitanohäst och lusitanokorsning
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Hingstar och Valacker:
M I Ettåriga hingstföl
M II Tvååriga hingstar/valacker
M III Treåriga hingstar/valacker
M IV Fyraåriga ridna hästar
M V Femåriga och äldre, ridna hästar
M VI Avkomma från hingstar
M VII Valacker – ridna eller ledda
P I Föl av båda kön yngre än 10 månader
MVIII – Korsningar med lusitano

Ston:
F I Ettåriga stoföl
F II Tvååriga ston
F III Treåriga ston
F IV Sto med föl
F V Grupp med tre ston med sina föl
F VI Avkomma från ston
F VII Ridna ston
F VIII Gallston utan föl
F IX Fyraåriga eller äldre ston med föl, ledda eller ridna
F X Grupp med mer än tre ston och föl

Information om dressyrtävlingen den 18 september
Anmälan till dressyrtävling och WE tävling görs i TDB, anmälan öppnar den 4 augusti.
Svenska Lusitanosällskapet och Rotbrunna Ryttarförening inbjuder till dressyrtävling söndagen den
18 september för Lusitano och Lusitanokorsningar.
Klasser:
Klass 1
Lätt B:3, 2019
koefficient 1,0
Klass 2
Lätt A:3, 2013
koefficient 1,025
Klass 3
Medelsvår B:1, 2018
koefficient 1,05
Klass 4
Medelsvår B:5
koefficient 1,075
Priser och placeringar: Rosett och hederpris utdelas till placerande i varje klass. Renrasiga lusitanohästar
deltar även i Årets Lusitanomästare i Dressyr som utses genom att varje ekipages bästa resultat i procent
multipliceras med en koefficient. Anmälan till dressyrtävlingen kostar 350 kr/klass och sker via
tävlingsdatabasen. För frågor kontakta Ulrika Pernler ulrika.pernler@gmail.com

Information om WE-tävlingen den 18 september
Svenska Lusitanosällskapet och Rotbrunna Ryttarförening inbjuder till WE-tävling söndagen den
18 september för Lusitano och Lusitanokorsningar.
Klasser:
Klass 1
Lätt B:2, 2018
koefficient 1,0
Klass 3
Medelsvår B 2018
koefficient 1,05

Allmän information
Sista anmälningsdatum är den 31 augusti då både anmälningsblankett och anmälningsavgift ska ha
inkommit (i annat fall betraktas anmälan som efteranmälan med en extra avgift av 500 kr).
Betalning av anmälningsavgifter ska ha inkommit senast den 4 september till Svenska Lusitanosällskapet,
bankgiro 5471-0918 eller swisha betalningen till nummer 123 589 76 57. För betalning från utlandet
används IBAN: SE66 9500 0099 6042 1368 4741 och BIC: NDEASESS. Ange tydligt vad inbetalningen
avser.
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Återbetalning vid giltigt förhinder görs med 80 % av anmälningsavgifter om kopia av veterinär- eller
läkarintyg lämnas till Lusitanosällskapet. Samma regler gäller för bokad box.
Medlemskap i Svenska Lusitanosällskapet är obligatoriskt för ägare till deltagande lusitanohäst och
lusitanokorsning, deltagande i parad eller uppvisning. Gäller dock ej avelsvärdering. Medlemsavgiften ska
ha betalats senast den 4 september. Läs mer på www.lusitanosallskapet.com, klicka på ’Om SLS/Medlem’.
Anmälan av ny medlem kan göras via anmälningsblanketten.
Medtag vaccinationsintyg och hästpass. Samtliga handlingar skall lämnas in i incheckning före utlastning.
Framridning och träning kan göras på utomhusbana (sand). Använd ridhjälm/huvudbonad enligt
reglementet.
Uppstallning: Begränsat antal boxar finns i huvudsak för långväga gäster. Först till kvarn gäller. Kostnad
meeting 600 kr, dagbox 300 kr. Kontakta katarina@rotbrunna.se.
Boende:
Rotbrunna: Finns i begränsat antal på gården. Kostnad 300 kr inkl frukost för dubbel eller trippelrum.
Egna lakan medtages. Först till kvarn gäller. Kontakta katarina@rotbrunna.se. Närmaste stad är Enköping.
Ansvarighet m.m. Allt deltagande och vistelse på anläggningen sker på egen risk. Hästägarförsäkran finns
på anmälningsblanketten. Inslag kan ställas in vid för lågt deltagarantal, varvid erlagd avgift återbetalas.
Villkor eller anvisningar kan ändras, vilket i så fall meddelas berörda deltagare.
Ryttarmeddelande inklusive tidsprogram, startlistor m.m. kommer att finnas på vår hemsida ca 5 dagar
innan.

www.lusitanosallskapet.com

