
Proposition för Unghästtest 2017. 

Mellersta Norrlands Hästavelsförening 
 

Allmänna bestämmelser 
För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del 

av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på 

www.swb.org. 

 

Särskilda bestämmelser  

1. Bedömningen äger rum i Bergeforsen, Timrå Ridstadion den 11 juni 2017 och är öppen för ASRP i 

mån av plats.  

Bedömningsledare Hanna Wiklund 

2. Domare: Överdomare enligt jourlista. Exteriör/ Gångarter: Jan Ove Olsson, Hoppning/Löshoppning: 

Magnus Dyrendahl, Ridprov/Gångarter: GunBritt Pettersson 

3. Kontaktperson: Hanna Wiklund, 073-2709604, hastavelsforening@hotmail.com.  

4. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB, ink 

regional avelsförening. Medlemsnummer SKALL anges vid anmälan. Medlemskap löses på SWBs hemsida 

www.swb.org. För ponny krävs medlemskap i MNHF.  

5. Anmälningsavgiften är 1200kr.  

Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 300 kronor.  

6. Anmälan och betalning skall göras senast 1 juni via Internet på https://tdb.ridsport.se. 
Där ska du logga in dig, lägga in dina hästar, söka upp aktuell bedömning och anmäla dig. Betalning görs med ett OCR 

nummer som du erhåller efter inloggning (serviceavgift på 10 kr tillkommer). Manual finns på TDB under ”Start” i 

rubrikraden.  

Första anmälningsdag är 24 april. Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före 

anmälningstidens utgång. Hästen ska anmälas till löshoppning eller uppsutten hoppning och ryttare/visare 

anges i anmälan. Ange även ditt medlemsnummer i SWB i meddelandefältet. 

7. Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt 

proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista. I första hand SWB unghästtest, i andra hand öppen 

klass, därefter ASRP och övriga ponnyraser utom tävlan.  

8. Vaccinationsintyg skall visas upp i sekretariatet vid ankomst, sekretariatet är beläget i ridhuset vid den inre 

kortsidan av A-manegen. Observera att vaccination är ett krav även för 3åringar f.o.m. i år. 

9. Uppstallning finns i THF:s stallar och bokas direkt med Timrå Ridsportförening. 060-570345 eller via mail 

kansli@timrahastsportforening.se. Daguppstallning 250kr/dygnuppstallning 400 kr. Inbetalning sker via pg. 

4885207-3 eller bg. 5336-5516. All uppstallning sker på egen risk. 

10. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften. 

11. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva 

anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 3dagar före bedömningen.  

12. Strykning efter anmälningstidens utgång görs snarast till telefonnummer 070-5099092. 

13. Banor: Löshopning A-manegen, Ridprov 3åringar: B-manegen, Ridprov 4år och äldre: Utebanan. Uppsutten 

hoppning A-manegen. 

14. Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av arrangören). 

15. Information och resultat kommer att läggas ut på arrangörsföreningens hemsida 

www.mnhf.se.dinstudio.se samt på Facebook ”Mellersta Norrlands Hästavelsförening”. 

16. Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får all information inför bedömningen. 

17. Rätt till ändringar förbehålls. 

18. För att kval ska gälla till 4-årschampionatet skall deltagarbevis vara löst före start se www.swedehorse.se  

19. Genrep kommer att genomföras den 14 maj på samma anläggning med begränsat antal platser. All anmälan 

via TDB. Kontaktperson: Anna Johansson, 070-5099092. 

 

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs bedömningsreglemente. 
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