Hej!
Du har anmält intresse för saluhästvisning på Wången lördag den 15 juni 2019.
Vi kommer att köra igång direkt efter tävlingsdagens slut, kan inte säga exakt tid ännu men dock
senast kl. 18.00.
Pris:
Det kostar 300: - per häst, då ingår hage eller box under hela helgen, önskvärt om saluhästarna kan
gå i hage då vi har ett fåtal boxar över. Ni får så mycket speakertext ni vill ha, vi skickar med ett
formulär som du kan fylla i till speakern. Avgiften betalas in på Gneistis PG 539913-4 senast onsdag
12/6. Märk betalning med saluhästvisning & hästens namn. Hästarna ska vara vaccinerade enligt
nationella vaccinationskrav för att delta.
OBS: Tävlas hästen i någon av Gneistis tävlingar under helgen så ingår saluhästvisningen i
anmälningsavgiften!
Vi kommer också att marknadsföra hästarna på Gneistis FB sida innan arrangemanget, vi
kopierar/trycker upp information och gärna bild på din saluhäst i ett saluhästhäfte, så intresserade
spekulanter kan läsa och titta både innan och under visningen.
Vi tänkte köra heat om tre och tre, där var och en får några minuter själva på ovalbanan medan
speakern läser upp all text. När alla har visat sin enskilda uppvisning så tar vi in alla tre ekipagen som
får rida tillsammans några varv till lite härlig musik.
Om du vill visa pass på passbanan så går det finfint, vi kommer då att lägga dessa ekipage sist i
programmet.
Serveringen kommer att hålla öppet under tiden och servera öl, vin kaffe, godis och lite övrigt tilltugg.
Efter att alla visat sina hästar så tänkte vi tilldela varje häst med ägare en egen liten plats i anslutning
till banan, där intresserade spekulanter kan komma och prata med er.
Såklart hoppas vi på att många tar chansen och kollar på fina saluhästar, förhoppningsvis med
plånboken i högsta hugg 
Fyll i formuläret, skriv om ni önskar hage/box, skicka med en fin bild på hästen och maila allt till
tavling@gneisti.nu
Välkommen!

