Statuter för Nordvästra Skånes Hästvänners vandrings-, heders- &
minnespriser from 2017
NSH:s Förärvningspris

Tilldelas Elitston tillhöriga medlemmar i NSH. Gäller uppfödare
som bor inom Nordvästra Skånes Hästvänners område (dock ej
postumt).

Bo Fogelbergs Vandringspris

Årets bästa varmblodiga Elitsto inom Åsbo-Bjäre härader (gäller
ej postumt) vars ägare är medlem NSH.

C J Lewenhaupts Vandringspris

Bästa varmblodsstoföl ägd av medlem i NSH vid fölbesiktning
arrangerat av NSH.
Medlem i NSH med årets bästa Elitsto, alla raser.

Göran Tykessons Vandringspris

Ravenas Vandringspris

Medlem i NSH som är ägare till bästa varmblodiga hopptalang
vid 3-årstest arrangerad av NSH, såväl sto, valack eller hingst.
Priset ska vinnas tre gånger för att få behållas ständigt.

Ingvar Johanssons Vandringspris

”Vildhästarna” tilldelas högst bedömda 3-åriga kallblodssto vid
hästpremiering i hela Sverige.

Joja Lewenhaupts Vandringspris

Tilldelas medlem i NSH som nedlagt ett förtjänstfullt arbete
under de gångna åren.

Joja Lewenhaupts Vandringspris

Uppfödare som är medlem i NSH som väl vårdar och sköter
sina hästar. Förslag på aspiranter till priset kan anmälas till
styrelsen före den 1 juni varje år.
Tilldelas medlem i NSH med bästa 1-årssto i vardera kategorin
kallblod och ponny, placerade i klass I på premiering eller
avelsvärdegrundande officiell utställning i NSH regi.

Olle Kjellanders Minnespris
Tilldelas medlem som är ägare till något av de tre högst
bedömda varmblodiga sto som erhållit diplom på treårstest
arrangerad av NSH.
Tilldelas medlem i NSH med bästa 2-årssto i vardera kategorin
kallblod och ponny, placerade i klass I på premiering eller
avelsvärdegrundande officiell utställning i NSH regi.
Torkel Bjarnholts Minnespris
Tilldelas medlem som är ägare till något av de tre högst
bedömda varmblodiga sto som erhållit diplom på treårstest
arrangerad av NSH.
Tilldelas medlem i NSH med bästa 3-årssto i vardera kategorin
kallblod och ponny, placerade i klass I på premiering i NSH regi
eller ponny med utmärkelse på treårstest i NSH regi.
Bengt Blomqvists Minnespris
Tilldelas medlem som är ägare till något av de tre högst
bedömda varmblodiga sto som erhållit diplom på treårstest
arrangerad av NSH.

Gunnar Henrikssons Minnespris

Den uppfödare som är medlem i NSH av den under närmast
föregående kalenderår framgångsrikaste varmblodiga
tävlingshästen.

Maja och Anders Anderssons Minnespris

Den person, hingst eller sto som gjort ett förtjänstfullt arbete
resp. satt djupa spår i Russaveln.

Dora och Gunnar Svenssons Minnespris

Den person, hingst eller sto som gjort ett förtjänstfullt arbete
resp. satt djupa spår i Russaveln.

Olle Larssons Minnespris

Bästa Nordsvenska 3-årssto född i Skåne, placerad i klass I på
premiering.

Stig Carlssons Minnespris

Tilldelas uppfödare i NSH av den Högst poängbedömda
ponnyn under året född i Nordvästra Skåne.

Kurt Graafs Hederspris

Ingvar Johanssons Hederspris

Tilldelas en uppfödare i NSH som slagit vakt om den inhemska
varmblodiga hästaveln och genom sin hästupp-födning visat sig
förstå värdet av att de äldre svenska stostammarna bevaras
och utnyttjas i dagens avelsarbete.
Tilldelas ungdomar (högst 20 år) som är medlemmar i NSH
som visar häst på ett förtjänstfullt sätt på premiering arrangerad
av NSH.
Barbro & Ingrid Olsson´s hederspris

Årets Häst

SPAF's Vandringspris

Tilldelas ägaren till det högst bedömda 3-åriga ponny stoet vid
officiell förrättning. NSH har skänkt priset till SPAF i samband
med deras 50 års jubileum 2004.
Tilldelas 1- och 2-åriga kallblod och ponny sto som placerats i
klass I på premiering eller avelsvärdegrundande officiell
utställning i NSH regi.

NSH Hederspris

Tilldelas 3-åriga kallblod och ponny sto som erhållit diplom på
premiering eller erhållit utmärkelse på treårstest i NSH regi.

Tilldelas 3-åriga varmblod oavsett kön som erhållit diplom på
treårstest arrangerad av NSH.
Ägaren skall vara medlem i NSH.

