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Nu börjar säsongen!  
Första bedömningen är i valborgshelgen. 
 

Linjär beskrivning på läsplatta 
Bedömning med läsplattorna kommer bara att testköras på några platser under 3-årstesterna och till höstens 
bedömningar blir det också några platser. Dessa föreningar kommer vara informerade innan och delaktiga i 
testet.   
Nu i början, för att få koll på säkerheten, ska både ett pappersprotokoll och läsplattorna fyllas i. Därför 
kommer jag ordna så att det finns ytterligare en domare eller domaraspirant som hjälper domaren att fylla i 
protokollen. Vi kommer inte att lämna ut de linjära profilerna förrän vi har testat lite mer. 
 

Agria Djurförsäkringar  
Agria är SWBs huvudsponsor och bidrar på många olika sätt i vår verksamhet och det vill vi skall synas vid alla 
våra evenemang och aktiviteter.  

Kontakta Agrias säljchef i din region och bjud in dem för att synas på er bedömning. Fråga dem även om ev 
sponsring av hederspriser eller plastband. På Agrias hemsida söker ni upp er regionchef 
http://agriasaljare.agria.se 

Några av bidragen 

 Aktivitetsbidraget för 3-årstest betalar SWB ut automatiskt till respektive förening under hösten. 4000 kr 
per förening, tre glesbygdsföreningar får lite mer. Läs mer ur avtalet i Arrangörshandboken. 

 Ett nytt stipendium som gärna kan marknadsföras på 3-årstesterna! Ägarna till tre av de totalt högst 
bedömda 3-åriga selektionsstona som betäckts under året erhåller 5000 kr vardera. 

 Agria lämnar årligen ett presentkort på 200 kronor i rabatt på hästförsäkringspremie till SWB-medlemmar 
som är språngägare till föl efter selektionsston. 

 
Utdrag ur avtalet med fler aktiviteter finns i Arrangörshandboken. Frågor kring Agrias stipendier ställs till 
SWBs kansli.  

 

Glöm inte bort Arrangörshandboken 
Här finns det mesta du behöver för att arrangera en bedömning 
http://www.swb.org/bedomningar/arrangorshandboken.  
 

Reglementen och Equipe 
Inför 2016 har vi inga förändringar i reglementena. Reglementena finns på hemsidan. Även Equipe är 
oförändrat sedan förra året. Men som vanligt testa i god tid så vi hinner lösa eventuella problem. 
 

http://www.swb.org/bedomningar/arrangorshandboken


   

 

 

Gemensam supportjour för bedömningsledare/arrangörer 
För att lösa problematiken med support under bedömningarna så måste vi, alla arrangörer, gemensamt 
hjälpas åt med den erfarenhet vi har.  
Vi har en sluten grupp på Facebook som heter SWB Bedömningsledare där man kan ställa sina frågor. Maila 
eller skicka ett meddelande till mig så lägger jag till er. anna.cederstrom@swb.org 
 
Vi kommer också prova att ha en telefongrupp. Angela Fyhr kommer att lägga upp telefongruppen. Ni som vill 
vara med där, maila eller ring henne och meddela aktuellt mobilnummer. angelafyhr@gmail.com , 0705-
192789. 
 

Överdomare per telefonjour 
I år har vi två överdomare per telefonjour. Dessa finns till förfogande under hela bedömningssäsongen. 
 
Anki Karlsson 0706-034068, 013-840 68 anki.karlsson@live.com 

Karin Johansson 0702-455610, 0431-455540 karin.ma.johansson@spray.se 

 

Hederspriser till bedömningarna 
Rosetter beställer ni som vanligt på beställningsblanketten som finns i Arrangörshandboken eller maila direkt 
till info@scandrosetten.se 
 
Beställ SWB profilprodukter från vår nya webshop. http://www.swb.org/profil/profilsortiment  
SWBs regionala avelsföreningar betalar plusmedlemspriset på alla varor.  
 
Fråga i första hand Agria om sponsring därefter ordnar ni fritt andra sponsorer. 
 

Mindre kullar – färre deltagare 
Vi kommer nu tydligt känna av ett minskande deltagarantal vid våra bedömningar eftersom årskullarna är 
mindre.  
Några tips:  

1. Öppna upp era bedömningar för ponnys godkända i ASRP. Från 2016 är SWBs domare godkända att 
döma även för ASRP. Läs mer i Arrangörshandboken. 

2. Marknadsför era regionala bedömningar mer. Ni är välkomna att få postadresser till ägare av 
respektive ålderskategori för er region från SWB. Maila anna.cederstrom@swb.org. Ange 
postnummer och ålder på hästar.  

3. Lägg gärna någon av bedömningsdagarna på veckodagar.  
4. Arrangera även Kvalitetsbedömning tillsammans med 3-årstestet på våren, med öppna klasser för de 

lite äldre hästarna.  
5. Extra viktigt för att inte reducera deltagarantalet ytterligare, är såklart att undvika krockar mellan 

bedömningsdagar, unghästtävlingar och championatkval vilket skapar konkurrens om deltagarna. För 
att få så många hästar som möjligt till start behöver det finns flera valmöjligheter för deltagarna. Ha 
en dialog med era grannföreningar och klubbar, det vinner alla på! 
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Elitfölauktion 2016 
Elitfölauktionen 2016 kommer att genomföras i samband med Breeders Trophy på Flyinge 4-9 oktober.  
www.swedehorse.se Selekteringarna senareläggs därmed och planeras bli mellan den 29/8 – 11/9.  
 
Är er förening intresserade av att arrangera fölselektering maila ann-charlotte.cadier@swb.org eller ring 046-
64649. 

 

Propositionerna för föl och kvalitetsbedömning 
Glöm inte att propositionerna för fölbedömning och kvalitetsbedömning måste vara inskickade till SWB för 
godkännande innan den 15 juni. Sen börjar semestrarna och det kan ta längre tid att får proppen godkänd.  
 

Rotationsregeln 
Här är listan på vilka domare som har dömt tre år i rad hos någon förening och inte får döma där 2016 enligt 
rotationsregeln. 
 
Domare  Får inte döma hos 
Ove Stensson  Gävleborgs Hästavelsförening, Avelsföreningen Dalahästen 
Jan-Ove Olsson SWB Norra Skåne, SWB Gotland, SWB Nordvästra Skånes Hästvänner,  

Jönköpings läns Varmblodsförening 
Micke Nolin  Kronobergs Varmblodsförening 
Ulrika Jacobs  SWB Örebro, Kronobergs Varmblodsförening 
Lasse Berglund SWB Gotland 
Hans Wallemyr Södra Älvsborgs Hästavelsförening 
Bo Holmlund  Västerbottens Hästavelsförening  
Karin Johansson Östergötlands Varmblodsförening 
Niklas Roslund  Österlens Hästvänner 
 
! Rotationsregeln gäller även ridprovsdomarna fr o m 2018. 
 

Och sist – Glöm inte! 
 Var pålästa och väl förberedda! 

 Tänk - säkerhet i alla moment! 

 Var serviceinriktad! 
 Arrangörshandboken! 

 Bedömningsledaren är ytterst ansvarig om det inte finns överdomare på plats. Överdomaren 
ska inte vara uppbunden på någon funktion. Cirkulera och var synlig överallt! 

 Ha kul!  
 

Lycka till inför 2016!  
 

Med vänliga hälsningar 

Anna Cederström/Sto och Unghästutskottet  
anna.cederstrom@swb.org  
046-64651 
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