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Välkommen till en ny säsong!
Unghästtesternas framtid
Som alla vet har SWB under en tid haft ett vikande deltagarantal på kvalitetsbedömningarna och vi har också
sett ett ökande antal tävlingar som konkurrerar om de yngsta hästarna. Därför har SWB under 2017 påbörjat
ett förändringsarbete. En del förändringar genomförs redan nu, men hur unghästtesterna ska se ut de
kommande åren vet vi inte förrän ett nytt förslag har arbetats fram. Alla SWBs utskott har nu haft två
arbetsmöten och diskuterat olika förslag. I diskussionerna har man bl a använt enkätundersökningen som en
hippologstudent gjorde i höstas med frågor om kvalitetsbedömningen och över 800 svar inkom. Detta
sammanfattas nu till en remiss som kommer att gå ut till bl a alla föreningar, bedömningsledare och domare.
Förhoppningsvis kan ett beslut tas inför 2018.

Förändringar 2017
•
•
•
•
•
•
•

Namnbyte: Unghästtest för 3-, 4-åringar och 5-åriga fölston samt Öppen klass. Dessa är sammanslagna i
ett reglemente.
Alla Unghästtester förläggs till våren, mellan 1 april – 2 juli. Test för 4-åringar får arrangeras t o m 6 sept
men utan kvalmöjlighet till Breeders Trophy.
Ny hoppbana för 4-åringarna. Banan i den uppsuttna hoppningen är ändrad av Swede Horse för att kval
skall gälla till Breeders Trophy. Det finns även möjlighet att välja en lättare bansträckning som alternativ
för de som hoppar för lägre poäng och inte vill kvala.
Kval till Breeders Trophy via Unghästtest sker endast på våren. De vanliga kvalen/semifinaler via tävling
ligger som tidigare i september
Kvalgränsen till Breeders i hoppning för 4-åringarna är sänkt. Läs mer på www.swedehorse.se
Ridprovspoängen för 3-åringarna tas bort. Ett nytt protokoll finns i Equipe.
Vaccination även för 3-åringarna. (Obs! Detta kan vi dock inte kräva i år, pga den sena publiceringen av
reglementet.)

Equipe
Viktigt! Testa att skriva ut startlistor, protokoll, resultat osv. i god tid innan bedömningen så att ni vet att det
fungerar och att vi ev kan åtgärda problem.
I Equipe har några uppdateringar gjorts. Ridprovsprotokollet är ändrat, det har nu inga poäng längre.
Resultatlistorna är i år ändrade så de innehåller både totalpoängen och procenten. Vi tror dessutom att vi har
hittat buggen som gjorde att vissa kolumner hamnade ovanpå varandra när man skriver ut resultatlistorna.
Läs tipsen i Arrangörshandboken om Equipe och Tdb innan ni drar igång! Här står mycket om att lägga upp
klasser, ordna startlistor och hur man skriver ut protokoll. Speciellt för 4-åringar och äldre, samt föl och ston
där man först måste ”namna” protokollen och sen kopiera dit allt det linjära och poängrutorna.
Glöm inte att kontrollera att det är sista versionen av Equipes-Avelsvärderingsprogrammet som finns i datorn.

Status - Linjär beskrivning på läsplatta
På grund av svårlösliga buggar i programmet för läsplattorna, vilka påverkar pålitligheten i
resultatrapporteringen från programmet, har vi beslutat att lägga vidare testkörning på is under 2017.
Följaktligen kommer enbart pappersprotokoll att användas under 2017. Detta påverkar emellertid inte
bedömningarna – även fortsättningsvis ska hästarna bedömas både med poäng och linjär beskrivning.

SWBs har fått ny hemsida – Arrangörshandboken
Som ni har sett så har SWB fått en ny hemsida. Den har ny layout och är mobilanpassad. Det betyder att
Arrangörshandboken ser annorlunda ut, men vi hoppas att allt har kommit med. Hjälp oss gärna med
synpunkter om något saknas eller bör ändras.
I handboken finns det mesta man behöver för att arrangera en bedömning http://swb.org/arrangorer/.

Hemsida till föreningarna
Även för SWBs regionala avelsföreningar finns det möjlighet att flytta befintlig hemsida till samma struktur.
SWB står för kostnaden att flytta befintligt innehåll, i den mån det får plats i den nya mallen. Det är i nuläget
ca 17 föreningar som anmält intresse. Har ni inte anmält ert intresse så gör det snarast till
elisabet.ernblad@swb.org som också kan förse er med mer information.
Vi göra er, som har samma hemsida (Litium) som SWB hade innan, uppmärksamma på att underhållet av den
Litiuminstallationen avslutas den 1 april och webbhotellet stänger den 30 september. Vill ni fortsätta använda
er av Litium så måste ni ordna eget serviceavtal, vilket kostar ca 35-40 000 kr per år.

Blup.se
Även söksidan blup.se kommer att få en ny layout. Den kommer att lanseras i april och presentera bl a de nya
linjära avelsindexen för drygt 80 hingstar.

Bedömningsledarträff 2018
Det blev ingen bedömningsledarträff i år eftersom vi inte vet hur bedömningarna kommer att se ut framöver.
Vi planerar för att genomföra en träff i början av 2018, då vet vi förhoppningsvis lite mer hur bedömningarna
kommer att se ut.

Gemensam supportjour för bedömningsledare/arrangörer
Facebookgruppen - SWB Bedömningsledare fungerar jättefint! Den skapades för att lösa problematiken med
support under bedömningarna. Där kan vi, alla arrangörer och inblandade, gemensamt hjälpas åt med den
erfarenhet vi har. Är du inte med maila eller skicka ett meddelande till mig så lägger jag till er.
anna.cederstrom@swb.org

Överdomare per telefonjour
I år har vi två överdomare per telefonjour. Dessa finns till förfogande under hela bedömningssäsongen.
Anki
Karin

Karlsson
Johansson

0706-034068, 013-840 68
0702-455610, 0431-455540

anki.karlsson@live.com
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
Profilprodukter från SWB går bra att beställa från vår webshop. http://ocequestrian.se/produkt/swb-bucascoolertacke/
De regionala avelsföreningarna betalar plusmedlemspriset på alla varor.
Fråga i första hand Agria om sponsring, därefter ordnar ni fritt andra sponsorer.

Små kullar – färre deltagare
2013 nådde vi botten i antalet betäckningar inom SWB, sedan har det vänt uppåt igen med ca 10% årligen.
Det betyder att den kullen som deltar i 3-årstest i år är absolut minst. Om trenden från förra året håller i sig
att det var en mycket större andel av kullen som visades, så kanske vi får se ett gott deltagarantal ändå.

Från 2016 är SWBs domare godkända att döma även för ASRP
För att få lite fler deltagare kan det vara en möjlighet att låta ponnyer godkända i ASRP delta på SWBs
bedömningar. Det är dock helt frivilligt för er arrangörer att bestämma det. Läs mer i Arrangörshandboken.

Marknadsför era regionala bedömningar
Vi kan ta fram listor med postadresser till ägare av respektive ålderskategori i er region för att göra riktade
utskick. Maila anna.cederstrom@swb.org. Ange postnummer och ålder på hästar.

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

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. Bidraget betalas ut till föreningarna under hösten/vintern. Varje förening
erhåller 4000 kr om all rapportering skett som föreskrivit.
•

Ett nytt stipendium som gärna kan marknadsföras på unghästtesterna! Ägarna till tre av de totalt högst
bedömda 3-åriga selektionsstona som betäckts under året erhåller 5000 kr vardera. 2016 fick följande
ston ta emot stipendie:; Believe BT (SWB) bästa hopphäst på Jönköpings läns Varmblodsförenings 3årstest. Ägare Mikaela Petersson, Bodafors. Balouelle (SWB) bästa hopphäst på Halländska
Hästavelsföreningens 3-årstest. Ägare Olivia Lindberg, Annika och Emelie Stomberg, Svenljunga. Libertys
Design (SWB) bästa gångartshäst på Norra Kalmar läns Hästavelsförenings 3-årstest. Ägare Malin Blixt,
Kristdala.

•

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

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

Årets bedömningsarrangör 2016 - Föreningen Ädla Hästen i Skaraborgs län
Stort grattis till er! På initiativ av SWBs domarutskott nominerar SWBs domarkår årligen en
bedömningsarrangör som de tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet efter årets säsong. Domarna är de
som är ute på många olika bedömningsplatser och känner av både föreningens engagemang och deltagarnas
känslor.

Till sist – glöm inte!
•
•
•
•
•

•
•

Ha kul!
Var pålästa och väl förberedda!
Tänk - säkerhet i alla moment!
Var serviceinriktade!
Arrangörshandboken!
Bedömningsledaren är ytterst ansvarig om det inte finns överdomare på plats.
Överdomaren på plats ska inte vara uppbunden på någon funktion. Denne ska cirkulera och
var synlig överallt!

Lycka till!
Med vänliga hälsningar
Anna Cederström/Sto och Unghästutskottet
anna.cederstrom@swb.org
046-64651

