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Nyheter för unghästbedömningarna 2018 och 2019 
Under det senaste året har SWB arbetat med en översyn av samtliga unghästbedömningar i SWB:s och de 

regionala föreningarnas regi. Ett förslag med förändringar var under sommaren ute på remiss till SWB:s 

regionala föreningar, SWB:s domare, SLU, riksanläggningarna Flyinge och Strömsholm, arrangörer av 

championatskval, Svenska Ridsportförbundets dressyr-, hopp- och fälttävlanskommittéer samt till ett 

antal ryttare, tränare och visare. 

Arbetet och remissvaren har resulterat i några förändringar i nästa års regelverk för unghästbedömningar 

och en större förändring för 2019. Några frågor behöver fortfarande bearbetas vidare innan beslut kan 

tas.  

Det som inte kommer att ändras är den bedömningstermin för 3-åriga och äldre hästar som infördes 

fr.o.m. 2017. Bedömningsterminen ligger generellt 1 april till 30 juni, men justeras något beroende på hur 

helgerna infaller aktuellt bedömningsår. 2018 kommer bedömningsterminen att löpa från 31 mars (en 

lördag) till och med 1 juli (en söndag). 

Förändringar 2018 

4-åringar på 3-årstest 
3-årstestet kommer fr.o.m. 2018 att öppnas upp för 4-åringar som inte tidigare gjort 3-årstest. 4-

åringarna genomför testet på exakt samma sätt som 3-åringarna. Resultatet kommer att vara 

avelsvärdegrundande och en 4-åring kan också få diplom, men resultatet är ej kvalificerande till någon 

form av final. En brasklapp för anmälningssystemet ”Young Horse”, och hur vi kan få anmälning av 4-

åringar till 3-årstest att fungera praktiskt i systemet. 

Inga krav ställs på de arrangerande föreningarna att kontrollera om startande 4-åringar gjort testet som 3-

åring eller ej. Om det skulle förekomma att en 4-åring som redan gjort testet som 3-åring ändå gör testet 

igen, kommer resultatet att räknas bort i efterhand i den centrala hanteringen av resultat. 

Åldersgräns för öppen klass tas bort 
Fr.o.m. 2018 slopas åldersgränsen för öppen klass i anslutning till unghästtest för 4-åriga hästar. 

Dessutom kommer det att vara fritt fram att visa hingstar äldre än 4 år i öppen klass, vilket tidigare inte 

varit tillåtet. För hästar som deltar i öppen klass (5-åringar och äldre) är visningsmomenten valfria. 5-åriga 

ston som haft föl som 4-åring deltar dock precis som tidigare på samma villkor som 4-åriga hästar.  

Arrangemangsplanering för föreningarna införs 
Efter önskemål från föreningarna inför SWB redan i år en obligatorisk arrangemangsplanering på hösten. 

Tidigare genomfördes icke obligatoriska årliga bedömningsledarträffar under tidig vår. Träffen är 

obligatorisk för de föreningar som vill genomföra någon form av unghästtest påföljande säsong. Vid 

träffen kommer föreningarna överens om datum, vilka klasser som ska genomföras på respektive plats 

och fördelning av domare. Regional samordning kommer att eftersträvas. I år ligger träffen den 12:e 

november, i anslutning till det avelsseminarium som anordnas på Scandic Järva Krog i Stockholm den 11 

november.   

Förändringar 2019 

Fler valmöjligheter för 4-åringar och äldre hästar 
Under 2018 blir unghästtestet för 4-åriga hästar kvar i samma format som 2017. En nyhet som införs 2019 

är möjligheten till disciplinspecifikt (dressyr eller hoppning) deltagande i unghästtest för 4-åriga hästar för 
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hästar som tidigare genomfört 3-årstest som 3- eller 4-åring. Förändringen införs från 2019 för att alla 

som vill delta disciplinspecifikt 2019 ska ha en möjlighet att delta i 3-årstest 2018. Det ger också SWB tid 

att förbättra det administrativa stödet till de regionala föreningarna samt att förbereda regionala 

föreningar, domare och kansli på förändringen på ett bra sätt. Dessutom ger det tid till att gå ut med en 

informationskampanj i media och till potentiella deltagare om förändringarna.  

För den som av någon anledning missar 3-årstestet med sin 3-åring är det från 2019 möjligt att göra både 

3-årstest allsidigt och 4-årstest disciplinspecifikt med sin 4-åring samma år om man så önskar. För den 

som inte vill göra 3-årstestet med sin häst vare sig som 3- eller 4-åring, men vill göra unghästtest för 4-

åriga hästar gäller fortfarande kravet på deltagande i samtliga moment. Självklart kan även den som 

deltagit i 3-årstest med sin häst välja att göra 4-årstestets samtliga moment om den så önskar.  

Utreds vidare 

Fölbedömningarna 
Efter att remissrundan givit blandade svar angående förslaget att ta bort poängen vid fölbedömningarna 

har SWB beslutat att genomföra en utvärdering av det ”nya” poängsystemet samt av den linjära 

beskrivningen av föl. Arvbarheter, samband med resultat som 3-åring osv. bör undersökas, innan något 

beslut tas.  

Angående förslaget att införa ”Premieföl” utreder SWB internt vilka kriterier som är lämpliga för 

”Premieföl” och begreppet införs tidigast 2019.  

Diplomberättigad 
Förslaget ”diplomberättigad” som låg med i remissen innebär att hästar som i övrigt uppfyller villkoren för 

diplom inte ska tvingas göra ridprov samma dag som de deltar i 3-årstestet. Majoriteten av de som svarat 

på remissen vill i så fall att ridprovet ska genomföras samma säsong som själva testet. Frågan utreds 

vidare. 

Ytterligare SWB-domare vid championatskval 
I remissen föreslogs att SWB tar en mer aktiv del i championatskvalen för hoppning och dressyr på så sätt 

att två SWB-domare ska finnas med vid varje kval. En av dem skulle fokusera helt på att göra en linjär 

beskrivning av hästens prestationsegenskaper. Den andra dömer tillsammans med SvRf:s representant 

klassen som vanligt och är med och sätter poäng. Detta skulle förstärka integrationen mellan avel och 

sport och förbättra domarnas arbetssituation vid bedömningen/beskrivningen. Remissrundan gav positiv 

respons på förslaget. Återstår att hitta en ekonomisk lösning för genomförande.  

Förärvningspoäng för 5-åriga och äldre hästars resultat  
I dagsläget ger inte resultat i ”öppen klass” förärvningspoäng till hästens moder. Önskemål om detta har 

inkommit och ska utredas. 

Övrigt 

Önskemål om mer regional kursverksamhet 
I remissvaren framkom önskemål om mer information om hur och varför testerna går till, gärna i form av 

regionala kurser/clinics med SWB-domare som instruktörer. SWB har ett färdigt koncept för detta och de 

föreningar som vill anordna träffar/kurser/clinics uppmanas ta kontakt med SWB:s utbildningsansvariga 

Elisabeth Olsson. 


