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Varmt välkomna till
Domarkonferens

&
Bedömningsledarutbildning

15-16 januari 2016!

Stort tack till HNS 

för ekonomisk stöd för att genomföra 

Bedömningsledarutbildningen 2016

&

arbetet med att ta fram läsplattorna!

Varför har vi 

egentligen Unghästtest…?

Elisabeth Olsson

Flyinge 15 januari 2016

Fredag 14.00-15.00

I huvudet på en

bedömningsledare…

Gunbritt Pettersson & Angela Fyhr

Flyinge 15 januari 2016

Fredag 15.20-16.20 

samt

16.30-17.30

Bedömningsledaren uppgifter och ansvar

Bedömningsledaren är arrangörens representant 

och har det övergripande ansvaret för bedömningen 

i samråd med eventuell överdomare!

Fr.o.m. 2013 är det frivilligt för arrangören att anlita överdomare. 

I de fall överdomare inte anlitas:

Bedömningsledaren har överdomarens uppgifter och ansvar.

Överdomarjour via telefon tillhandahålls av SWB. 

Bedömningsledarens ansvar

• att i god tid före bedömningen ta kontakt med arrangören,

kontrollera antalet starter per dag/ar, tidsschema, domare och förteckningar

• att före bedömningens början övervaka organisationsarbetet,

granska banor och förvissa sig om att bedömningen kan fungera friktionsfritt

• att under pågående bedömningsdag(ar) övervaka bedömningen 

på olika banor, ingripa mot ryttare som uppträder olämpligt och 

fälla utslag vid protest samt att under pågående bedömning 

kontrollera att Bedömningsreglementet följs 

• att tillsammans med domare inspektera banorna, 

vilka tillsammans är ansvariga för att visningsförhållandena är acceptabla. 

Det åligger överdomare/bedömningsledare:
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Bedömningsledarens Tidplan

Tid: vecka , ev datum 

Arbetsgrupp  möte

Bokning anläggning klar 

Domarbokningar klara 

Arrangörsanmälan till SWB

Arbetsgrupp möte 

Proppar och tävlingen i tdb, anmälan klara

Annonsering hemsida, facebook, mail

Annonsörer, sponsorer, priser

Boka funktionärer

Sista anmälningsdag 

Arbetsgrupp möte 

Tanka hem från TDB, bearbeta i Equipe

Katalogmanus klart 

Publicering preliminära startlistor, katalog och info till deltagare, domare, funktionärer, 

ländveterinär och polis. (se mailmallar)

Utskrift protokoll, startlistor 

Publicering definitiva startlistor

Arbetsgrupp möte 

Bygga banor/ställa i ordning anläggning 

Resultatsammanställning och avrapportering 

Checklista 1 - Allmänt

Åtgärd Kommentar Ansvarig / Klart 

Domare:  Boka

Bekräfta

Boende o Resa

information

Löshoppningsträning När, annonseras 

Funktionärer bokas Se checklista 3 Funktionärer 

Avspärrningsband Beställa?

Diplomunderlag Beställa?

Rosetter Finns, beställes? 

Priser Sponsorpriser, 

Egna hederspriser

Vandringspriser tas in

Protokoll Skriva ut 

Mat, fika Beställa antal? 

Godis, frukt, dricka 

Mätkäpp, chipläsare

Skyltning 

Parkering

Resultattavla 

Press 

Info till speaker 

Musik

Krishanteringsplan Mall finns i arrangörshandboken.

Gå igenom, komplettera

Checklista 2 - Anläggning

Kommentar Ansvarig / Klart

Kontaktperson på anläggning 

Namn o telefon 

Allmänt Material att täcka speglar
Redskap för mockning, krattor

Ridhus 1 Aktivitet, sladdas, vattnas mm 

Ridhus 2 - "   -

Utebana 1 - "   -

Utebana 2 - "   -

Redskap för mockning, krattning

Hindermaterial Kontrollera att allt material finns enl 
reglementet t ex. säkerhetsskållor, 
väggstöd, avspärrning, halvbommar, 
infångare, hink, svamp, trasa

Sladdning bedömningsdagarna Chaufför, drivmedel

Sekretariat: tillg till kopiator, papper, Kvittenser, medlemslista, häftapparat, 
post-it, färgpatroner, hålslag

Högtalar/ljudanläggning Funktion, ansvarig, batteri

Cafeteria öppen Ansvarig, tider

Städning Toapapper

Parkering transporter resp publik Avspärrningar, ansvarig

Sekretariatet

TDB del 1 (3)

• Lägg alltid upp bedömningen/tävlingen först i Tdb. 

När anmälningsfilen importeras till Equipe skapas alla 

klasser mm 

automatiskt och identiskt.

• Om er bedömning går över flera dagar.

• Sista anmälningsdag = sista dag ni tar emot 

efteranmälningar via Tdb.

.

Speciellt för Fölbedömning

& Exteriörbedömning av ston

• ALLA bedömningsplatser & dagar i föreningens regi skall ligga 

i samma tävling men i olika klasser.

• Det SKALL vara en klass för hoppstammade föl & en klass för 

gångartsstammade föl för varje bedömningsplats.

• Fölbedömningar/gårdsbesiktning med få föl kan slås ihop till en klass. 

Dock olika för hopp- & gångföl.

• Separat klass för exteriörbedömning av ston och rätt 

avelsvärderingsprogram valt.

• Rutan för ASVH-registreringsnummer ska inte vara markerad

(innebär att importerade föl & moderlivsimporter ej går att anmäla)

• Föl utan reg. ansökansnummer skall numret sökas upp el fejkas.

Sök på både reg. ansökansnummer och moders namn.
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Speciellt för Kvalitetsbedömning

• Gör en klass för uppsutten hoppning och en klass för löshoppning. 

I Equipe kopieras dessa sedan över till en gemensam klass för gångarter.

• Gör likadant för Öppen klass kvalitetsbedömning.

Checklista 3 - Funktionärer

Uppgift Namn o adress Övrigt t ex bokad, 
info skickad, 
annat 

Bedömningsledare Reglementet, 
katalog

Domarsekreterare 
1
2
3
4
5

Skrivplattor, pennor, 
skrivunderlägg, 
miniräknare

Pålästa på 
protokollet!

Deltagarsekretariat Protokoll, startlistor, 
katalog

Resultatsekretariat 
Protokollhämtare

Diplomunderlag

ID-kontrollant, mätning Chip-läsare, 
mätkäpp

Speaker 

Priser o prisutdelning fotograf

Press- & domarservice 

Ringmaster 

Hinderpersonal 
1
2
3
4
5

Tejp, spritpenna, 
måttband

Piskförare löshoppning 
1
2

Hjälm, långpiskor

Uppstallning Ansvarig

Om olyckan skulle vara framme…

• Ta del av informationsmaterialet ”När olyckan är framme…”

• Uppdatera ”Säkerhet- och Krishantering” (Mall i 

Arrangörshandboken)

• Diskutera ”Säkerhet- och Krishantering” 

inom er regionala förening så alla är väl insatta i den!

Resultatrapportering

Till Equipe:

Resultatfiler mailas enligt följande; I bedömningsprogrammet Equipe: 

Välj Arkiv / Exportera / Resultat till SvRf / Skicka direkt /...följ därefter anvisningarna. 

Till regional förenings/arrangörs hemsida:

Gör resultatlistor och lägg ut på er egen hemsida. SWB länkar till föreningarnas hemsidor.

Till Ridsport:

Arrangör skickar resultatlistor till Tidningen Ridsport.

Till SWB:

Maila backup och resultatlistor

Posta alla protokollkopior, ridprovsprotokoll etc. Resultatlistor, Bedömningsledar-

överdomarprotokoll. Senast 2 veckor efter avslutad bedömning SKALL protokoll 

och övriga handlingar vara SWB tillhanda för bearbetning och arkivering.

Adress: SWB, Box 2, 247 29 Flyinge, anna.cederstrom@swb.org

Resultaten från alla unghästbedömningar 

SKALL rapporteras omgående efter avslutad bedömning!

Sammanfattning

• Var påläst!

• Var väl förberedd!

• Tänk säkerhet i alla moment!

• Var serviceinriktad!

• Samarbeta och ha kul!

Program Lördag 16 jan

8.30-10.00 Bedömningen på Equipe & vanliga datorfrågor (GBP, AF, CL)

10.00-10.20 Kaffe

10.20-10.50 Arbetet med Linjär beskrivning (EO)

11.00-12.00 Titta på bedömningen och ta upp praktiska problem som 

kan uppstå (AF, GBP)

12.30-13.15 Lunch, wrap och kaffe i köket i Undervisningshuset

13.00-14.00 Sammanfattning och diskussion (AF, GBP, AC)
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Bedömningen på Equipe

och 

datarelaterade frågor 

som kan uppstå…

Anna Cederström, Camilla Larsson

Gunbritt Pettersson & Angela Fyhr 

Flyinge 16 januari 2016

Gruppövning Lördag 08.30-10.00

Tdb = Anmälningsprogram
Equipe = Bedömningsprogram

Tdb ägs av SvRf

Equipe - För avelsvärdering ägs av SWB

https://tdb.ridsport.se

Eget konto på Tdb. 

Bli privat medlem

Här:
• Anmäler du dig själv till tävling

• Skapar tävling till klubben

• Kollar resultat och ryttarranking

http://www.equipe.com 
http://support.equipe.com

http://support.equipe.com/products

Ansök om behörighet; administratör, kassör, faktura mott.
för att få tillgång till supporten

Här finns:
Nya versioner av programmet
Produktnyckel
Utbildningsvideo
Diskussionsforum
Klubbinfo
Online version

Lägg upp tävling i Tdb

• Skissa innan, hur du vill ha klasser, listor, 
kostnader, anmälningstider etc innan. 

• Öppna för anmälan

Förbered Equipe

1. Årets produktnyckel hämtas http://support.equipe.com/ för 
att läggas in i Equipe

2. Kontrollera att du har rätt version av Equipe-för 
avelsvärdering
Equipe 4 - För avelsvärdering. (4.2.0.2235) (2015-09-08 
10:52)

Förbered detta i god tid!

Det kommer en ny version med uppdaterade SWB-filer före första 
bedömningen. Kan komma fler precis innan er bedömning. Håll koll!

https://tdb.ridsport.se/
mailto:support@tdb.ridsport.se
http://support.equipe.com/
http://support.equipe.com/products
http://support.equipe.com/
http://support.equipe.com/categories/1/downloads/688
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Ladda hem till Equipe

Läs in tävlingen i Equipe när anmälningarna börjar komma

• kolla att alla avgifter kom med eller lägg in

• kolla att alla hästar har reg nr

• kolla anteckningar från anmälaren

• gör startlistor, flytta, kopiera, omnumrera, ändringar i rtf

• katalog

Testa allt i god tid innan!

Ladda hem till Equipe

• ekonomin

• protokoll

• resultat, inmatning, resultatlistor

• diplom, ändringar i rtf

• resultatkort i kvalitets

• rapportering SvRf, backup, 
måste ha konto och lösenord tillgängligt

Testa flera vardagar innan!

Panik!!

Supportbrist…

Gemensam support pool?
FB, telefon/maillista

Ha roligt!

Vänner…

TDB del 1 (3)

• Lägg alltid upp bedömningen/tävlingen först i Tdb. 

När anmälningsfilen importeras till Equipe skapas alla klasser mm 

automatiskt och identiskt.

• Bedömningarna ska alltid ha Klubb-status

- då behövs inte Tävlingsansökan skickas till SvRf/Tdb. 

• Bra att kopiera in Tdb-länken i propositionen. 

Länken hittar ni i adressfältet när ni öppnar ert arrangemang på Tdb.

• Bedömning över flera dagar och anmäla till respektive dag

- skapa klasser för respektive dag. Alla dagarna skall vara i samma tävling.

Ange vid ”klassnamn” vilken bedömning, t.ex ”3-årstest fredag”

• Sista anmälningsdag = sista dag ni tar emot efteranmälningar via Tdb.

Vanlig anmälan = grön, efteranmälan = gul, ingen anmälningsmöjlighet = grå.

Tips och råd TDB del 2 (3)

• Spärr mot överanmälningar fyll i fältet ”Vid uppnått antal ekipage stänger

klassen”. Man kan skapa en reservlista, med eller utan avgift pålagd.

• Efteranmälningsavgiften skall vara den extra summan 

som anmälaren skall betala. (Systemet belastar vid efteranmälan anmälaren

med summan av anmälningsavgiften + efteranmälningsavgiften)

• Likviddagen är automatiskt 7 dagar före arrangemangsstart. 

Detta kan ändras och ni kan ha olika likviddag för olika klasser/listor. 

Pengar dras från anmälarens konto kl. 23.00 på likviddagen. Likviddagen 

bör vara efter sista möjlighet till anmälan (efteranmälan) t ex + 4 dagar.



2016-01-18

6

TDB del 3 (3)

• Markera under ”Begränsning - regler” rutan ” Hästen måste ha

registreringsnummer hos ASVH för att kunna bli anmäld.” 

Övriga rutor under ”Regler” skall avmarkeras. 

(Obs! gäller ej fölbedömning där ska alla rutor vara avmarkerade).

• Under ”Tävlingstyp” skall ”Häst” samt en avdelning vara markerad.

Ange samma avdelning för alla klasser.

• ”Listor” skapas för olika saker ni behöver veta. T ex. uppstallning, saluhästar. 

Man kan även ta betalt för anmälan till listor.

• Gör en lista för att anmäla att hästen är kastrerad. 

Så att ni kan placera hingstarna först/sist i startlistorna.

• I ryttarmeddelandet, skriv endast det allra viktigaste och 

begär de uppgifter ni själv vill ha. T ex. födelsedatum för föl, 

om hästen är kastrerad, obligatorisk är att ange medlemsnummer i SWB.

Speciellt för Fölbedömning

& Exteriörbedömning av ston

• ALLA bedömningsplatser & dagar i föreningens regi skall ligga 

i samma tävling men i olika klasser.

• Det SKALL vara en klass för hoppstammade föl & en klass för 

gångartsstammade föl för varje bedömningsplats.

• Fölbedömningar/gårdsbesiktning med få föl kan slås ihop till en klass. 

Dock olika för hopp- & gångföl.

• Separat klass för exteriörbedömning av ston och rätt 

avelsvärderingsprogram valt.

• Rutan för ASVH-registreringsnummer ska inte vara markerad

(innebär att importerade föl & moderlivsimporter ej går att anmäla)

• Föl utan reg. ansökansnummer skall numret sökas upp el fejkas.

Sök på både reg. ansökansnummer och moders namn.

Speciellt för Kvalitetsbedömning

• Gör en klass för uppsutten hoppning och en klass för löshoppning. 

I Equipe kopieras dessa sedan över till en gemensam klass för gångarter.

• Gör likadant för Öppen klass kvalitetsbedömning.

De 10 vanligaste problemen!

Hur lägger man bäst in rabatt för medlemmar?
Gör olika klasser, medlemmar/ej medlemmar.

Kan man lägga in en ruta för medlemsnummer i systemet?
Tyvärr, eftersom vi inte äger Tdb.

Hur gör jag om det inte fungerar att skicka backupen?
Den ska ändå skickas till SWB, det ordnar sig.

Var hittar jag propplänken?
Kopiera adressfältet när du står i Tdb och klistra in i proppen

Om inte alla hästar kommer med i katalogen?
Kontrollera att hästarna har reg. nr.

För föl går inte katalog att göra. Gör istället en utförlig startlista

Om fölen inte får ett protokoll utskrivet?
Kontrollera att fölen har ett regansökans nr.

Fråga SWB annars fejka nr t ex. X78965

Hur vet jag att jag har rätt version av avelsvärderingsprogrammet?
I Equipe - Hjälp / Om, Jämför med http://support.equipe.com

Vad gäller angående publicering av startlistor och resultat online?
Pdf-filer går bra

Var hittar jag produktnyckel?
http://support.equipe.com

Vad gör man när något strular på bedömningsdagen?
Gemensam supportpool?

Linjär beskrivning
- Vad är det & SWB:s arbete med den linjära beskrivningen

Elisabeth Olsson

Flyinge 16 januari 2016

Införandet av Linjär beskrivning i SWB

• Litteraturstudie, studentarbete på SLU (ht-09)

• Praktisk bedömning – jämförelse SWB-KWPN (A-C Cadier)(Vt-10)

• Information till domare (med holländsk domare). dec -10

• Uppföljande praktisk bedömning Vt-11

• Beslut om införande: 2011

• Träning av domare under 2011-2012

• 2013 infördes linjär beskrivning vid 3-årstest

• 2014 infördes linjär beskrivning vid samtliga SWB:s unghästtest

• 2015 HNS-stöd för att arbeta fram elektroniska protokoll

• 2016 elektroniska protokoll (läsplattor) på försök

• 2017 avelsvärden baserade på den linjära informationen

http://support.equipe.com/
http://support.equipe.com/
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Registrering av egenskaper
(forts.)

• Mått - Mätning

– Objektivt fastställa längd, vinklar mm, ofta svårt och tidskrävande i fält

– Exempel: Mankhöjd

• Linjär beskrivning - beskrivande

– Visuell bedömning relativ biologiska ytterligheter

– Linjära värden, skalan uttrycker i vilken grad egenskapen uttrycks, 
t.ex. mycket kort-mycket lång, liggande-stupande

– Anger inte vad som är optimalt i förhållande till avelsmålet

• Värdering - Värderande

– Subjektiv utvärdering

– Värderande poäng, skala ”mycket dålig” (1) till ”utmärkt” (10), i 
förhållande till hur avelsmålet anses uppfyllt hos individen

Därför linjär beskrivning

• Mer detaljerad info om hästens egenskaper på ett 
standardiserat sätt 

• Underlätta för uppfödaren vid val av hingst som 
kompletterar stoet

• Lättare att följa egenskapernas utveckling inom rasen 

• Lättare identifiera SWB:s styrkor och svagheter

Så fungerar linjär beskrivning

• LB görs i förhållande till 
biologiska ytterligheter 
- inte en värdering i 
förhållande till avelsmålet
– lång kropp - kort kropp

– rak has - krokig has

– osv

• Skalan är A till I

• Bokstäver istället för siffror -
beskrivning och värdering 
ska inte förväxlas

Tydlig skillnad Genomsnittlig Tydlig skillnad

O O O O O O O O O

A B C D E F G H I

Användning av den linjära informationen

• Individuella linjära profiler

– På fenotypnivå - endast egna 
bedömningen ingår

– Som avelsvärden - släktingars 
resultat påverkar också

• Avkommeuppföljning

• Avelsrådgivning

• Följa utvecklingen av specifika 
egenskaper inom rasen

• Standardiserad dokumentation 
av defekter

Linjär beskrivning i SWB - 3-årstest

• Pappersprotokoll

• 50 egenskaper

• 9-gradig skala a-b-c -
d-e-f g-h-i

• Kompletterande 
kryssrutor för defekter 
och egenskaper som 
inte går att definiera 
linjärt. (för 14 
egenskaper)

• Kompletterar befintligt 
poängsystem

Digitala läsplattor
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Hur SWB arbetar vidare med de 

linjära plattorna…

Programmet för domarna är nästan färdigt. Nu 

återstår arbete med att ta fram en bra logistisk plan.

• Januari 2016 domarna får information om plattorna och får pröva.

• Några domare och bedömningsplatser testkör under 2016. 

Övriga kör precis som tidigare.

• Hösten 2016 utvärderar och vidareutvecklar

• Kanske fullt ut med läsplattorna 2017

Avslutande Summering

Vad har varit viktigast på helgens kurs?
• Många nya idéer och utbyte av varandra.

• I arrangörshandboken finns allt!

Nästa kurs – när, var hur, tema ?
• Gärna ihop med domarna, 1 gg/år, januari är nog bäst för de flesta.

• Bra med det fria diskussionsklimatet och ett flexibelt program.

• Beställnings/leveranstillfälle av profilprodukter och bedömningsmaterial

Supportpool på bedömningsdagen – hur kan vi lösa det?
• Vi har Facebook-SWB Bedömningsledare och gör en SMS-grupp för att tillsammans lösa 

supportbehovet.

Övrigt
• Använd gärna SWBs logga för marknadsföring.

• Ridprovsplakett eller något liknande önskas.

• Be om adresslista fö rutskick och marknadsföring

Ha roligt!

Vänner…


