BREEDERS
TROPHY

INBJUDAN till SWB-hästar
som kvalificerat sig vid unghästtest

3-årschampionat
Häst som uppnått kvalgränsen via unghästtest enligt nedan är välkommen att anmälas till final i på
Breeders Trophy 2-8/10 2017 på Flyinge.
•
•
•

Grundregistrerad i SWB
Godkänt ridprov
Lägst 48 poäng som lovande dressyrhäst eller lovande hopphäst

• Minst 8,0 i genomsnitt av de tre gångartsbetygen, inget betyg under 7,0
eller
• Minst 8,0 i genomsnitt av de två hoppbetygen, inget betyg under 7,0.
www.swedehorse.se

Riksstoutställning
Ston som erhållit diplom och är kvalad till 3-årschampionatet kan tävla om Kungakannan eller
Hornsundspokalen. Rikssto ingår i Breeders Trophy som en klass i klassen på Flyinge den 2-8/10 2017.
Stoet måste vara grundregistrerad i SWB på gröna eller gula papper. Anmäl via TDB till rabatterad avgift.
www.swb.org

Breeders Trophy för 4-åringar
Häst som uppnått kvalgränsen enligt nedan via unghästtest är direktkvalificerad och välkommen att
anmälas till final i Breeders Trophy, 2-8/10 2017 på Flyinge. Även 5-åriga fölston som kvalificerat sig
välkomnas.
•
•

Grundregistrerad i SWB och Breeders
Trophy-ansluten.
Deltagarbevis måste vara löst före
unghästtestet.

Lägst 8,0 av genomsnitt (sänkt 2017) av de
två betygen i uppsutten hoppning, inget
betyg under 7,0.
eller
• Lägst 8,0 i genomsnitt av de fyra gångartsbetygen, inget betyg under 7,0.
www.swedehorse.se
•

Zilenzia (SWB) vinnare av 3-årschampionatet och Rikssto
i hoppning 2016

Stimulans för ston i avel
SWB vill lyfta fram och uppmuntra att de bättre stona betäcks i större utsträckning.
Unghästtesterna är ett sätt att tidigt se vilka ston som är bland de bästa. Målet är
att öka framstegstakten och det görs genom att dessa ston används i avel tidigt.
SWB har flera olika sätt att stimulera att dessa ston betäcks.

Prestationsklass
Ston med egna meriter kan ansöka om prestationsklass i form av stjärnor vilket publiceras på stoets sida på
blup.se. Beroende på vilken prestationsklass stoet har erhålls 100-300 kr i rabatt på avkommornas
registreringsavgift.

Selektionssto
Alla ston som har egna prestationer eller avkommemeriter blir selektionssto. Detta markeras med en krona
på stoets sida på blup.se.

Agria rabatt
Agria Djurförsäkring ger 200 kronor i rabatt på försäkringen till föl efter selektionsson.

Stimulanspaket
Ston som får diplom vid unghästtest och betäcks samma år eller året efter test kan utnyttja
stimulanspaket; + gratis fölregistreringsavgift, + gratis prestationsklass vid positivt dräktighetsresultat,
+ gratis deltagarbevis i Breeders Trophy (5-7 år).

Årsbonus
Ston som fått föl tidigast som 4-åring har rätt till årsbonus, dvs hon får delta som fölsto i unghästtest och
Breeders Trophy (5-7 år) med dem som är ett år yngre. Om olyckan är framme och stoet kastar kan dispens
sökas.

Stipendier till tre högt bedömda dräktiga 3-årsston
Agria Djurförsäkringar och SWB delar årligen ut 5 000 kr till ägarna till tre av
de högst bedömda och dräktiga stona vid unghästtest.

Läs mer om på www.swb.org
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