Summering från Bedömningsledarkursen
den 15-16 januari 2016 på Flyinge
Aulan på Flyinge var fullsatt med närmare 80 deltagare, ungefär hälften var
bedömningsledare. Domarna och bedömningsledarna inledde tillsammans för att därefter
fortsätta arbetet var för sig.
Elisabeth Olsson utbildningsansvarig och VD Helén Uddefors hälsade välkomna sen tog Inge
Workel vid, assisterande avelsledare från Oldenburg Verband, som berättade mycket
lättförståeligt och intressant om Oldenburg Verbands verksamhet. Inge är också SWBs
kontakt ang programmet med linjärbeskrivning på läsplattor vilket hon också presenterade.
Vi hade även en prisutdelning. På initiativ av SWBs domarutskott utsågs årets arrangör av
SWB bedömning. SWBs domarkår fick nominera vinnare och domarutskottet tillsammans
med kansliet tog beslutet. Vinnare blev Jönköpings läns Varmblodsförening som fick ett
diplom och en tårtcheck att njuta av i föreningen. Prisutdelare var Aja Blomberg Andersson
och Jönköpings läns Varmblodsförenings ordförande Rikard Bondéus mottog priset.
Efter lunch samlades bedömningsledarna i ridhuset för en genomgång och övning av 3årstestbanans uppbyggnad tillsammans med domare Lasse Berglund. Därefter var det teori i
Aulan. Elisabeth Olsson började med att berätta varför vi har unghästbedömningar och vad
SWBs avelsmål är. Sedan tog Angela Fyhr och Gun-Britt Petterson över och gick igenom
bedömningsledarens uppgifter och ansvar. Hur man lägger upp arbetet med att planera och
arbetar inför, under och efter en bedömning. Allting finns som mallar och checklistor i
Arrangörshandboken som också håller på att uppdateras.
Arbetet med denna Bedömningsledarutbildning är delfinansiera av HNS (Hästnäringens
Nationella Stiftelse) och till hjälp har SWB bett de rutinerade bedömningsledarna Gun-Britt
Pettersson, Mälardalen och Angela Fyhr, Gävleborg, som har gjort en inventering om vilka
behov och frågor som finns ute hos alla våra regionala avelsföreningar. Med hjälp av det
underlaget har detta kursupplägg och svar på frågor tagits fram.
Fredagen avslutades med en mycket trevlig middag, tillsammans med domargänget på
hotellet i Lund.
Lördagen inleddes av Angela som pratade lite om krishantering och vikten av att ha sin
krishanteringsplan uppdaterad. Mall finns i Arrangörshandboken. Sen gick Anna Cederström
igenom Tdb och Equipe, genom att lägga upp en tävling i Tdb och hur man arbetar med den i
Equipe. Hon försökte också svara på alla frågor som dykt upp under Angela och Gun-Britts
arbete. Hela deltagargänget bidrog med sina erfarenheter och kunskaper om hur de arbetar
med Tdb och Equipe. Massor av tips och råd finns även i Arrangörshandboken.
En besvärlig fråga är supporten på bedömningshelgerna. För att lösa problemet föreslogs att
göra en gemensam supportpool dels via Facebook men även en sms-grupp mellan alla
bedömningsledare för att kunna hjälpa varandra. Tyvärr finns det inte resurser för SWB eller

Equipe att ha detta på helgerna. Vikten av att testa alla utskrifter och teknik och kontrollera
versioner flera vardagar innan bedömningen poängterades. Då hjälper gärna Anna på
kansliet och Equipe till så gott de kan.

Under året har ett annat stort projekt med delfinansiering från HNS, också pågått. Det är att
ta fram ett enklare sätt att göra de linjära beskrivningarna för domarna genom att använda
läsplattor och att få ut ett lättöverskådligt och lättarbetat resultat för varje häst. Dessa
läsplattor fick bedömningsledarna nu se och testa. Domarna provade också på att döma med
plattorna och mottog detta mycket positivt. Detta första steg är i princip färdigt och nu
återstår arbetet kring logistiken hur plattorna skall användas och organiseras vid
bedömningarna. Under 2016 kommer några bedömningsplatser och domare att testköra och
2017 kommer de att användas av alla.
Då kommer poängen som vanligt att skrivas på pappersprototokoll, delas ut till hästägaren
och matas in i Equipe för resultatlistor men den linjära beskrivningen skickas enligt en
rapporteringsrutin vidare för bearbetning.
Efter en summering av helgen gick alla ut i ridhuset för att följa domarnas
träningsbedömning av uppsutten hoppning i kvalitetsbedömning.

Summering
Vad har varit viktigast på kursdagarna?
Träffa de andra bedömningsledarna
Många nyttiga idéer av varandra.
Mycket utbyte av varandra och öppna diskussioner.
Det öppna och trevliga klimatet med en tydlig vi-känsla
Hur ska nästa kurs se ut, fortsättning?
1 gång per år, gärna ihop med domarna.
Bra med ett flexibelt program
Övriga tips/önskemål
Möjligt för föreningarna att göra beställningar t ex, platsband och profilprodukter, att ta
med hem efter träffen.
Önskemål om att ta fram ridprovsplaketter. Billiga i plast eller dyrare alternativ som kan
säljas på bedömningarna.
SWBs logga är fritt att använda för de regionala föreningarna. En variant finns i
arrangörshandboken.

Glöm inte!
•
•
•
•
•

Var påläst!
Var väl förberedd!
Tänk säkerhet i alla moment!
Var serviceinriktad!
Samarbeta och ha kul!

