
Proposition 2018               
Unghästtest för 3 och 4-åringar, 5-åriga fölston samt Öppen klass

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 på Bullersta i Nyköping den 3 juni 

Bedömningsledare: Leif Medin, tel 070-3277338, mail: avelochsport@hotmail.com 
Kontaktperson: Susanne Stenfors, tel: 0708-422191, mail: stenfors.susanne@gmail.com 

2. Kontakt startlistor/sekretariat  Lisa Andersson tel (kvällstid) : 070-4670782 mail: 
andersson6503@hotmail.com

3. Domare: Exteriör: Ove Stensson, Gångarter/ridprov: Magnus Hamliton, Hoppning: Mikael Nolin
4. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB 

och en regional avelsförening. Personnummer SKALL anges vid anmälan. Medlemskap löser du 
på SWBs hemsida www.swb.org 

5. Anmälningsavgiften är 1200 kr. Föreningens egna medlemmar får 200 kr rabatt, vilket betalas 
tillbaka via Tdb.  Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 
200 kr. 

6. Anmälan och betalning skall göras senast den 25 maj på TDB  
https://tdb.ridsport.se/meetings/46545  anmälningsdag är 15 April 

• Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång. 
• 4-åringar och äldre hästar ska anmälas till antingen löshoppning eller uppsutten hoppning. 
• Hästar som anmäls i Öppen klass och inte ska hoppa ska ange detta i anmälan. 
• Ryttare/visare anges i anmälan.
• Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften 

är betald enligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista.
6. Vaccinationsintyg skall visas upp vid anmodan.
7. Uppstallning finns och bokas i TDB i samband med anmälan.
8. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
9. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva 

anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 1 dag före bedömning. Övrig avanmälan görs 
genom att kontakta bedömningsledare eller kontaktpersoner, se ovan.

10. Banor: Exteriör ridhus, gångarter/ridprov ridhus, hoppning/löshoppning ridhus. 
11. Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).
12. Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida  

http://swbsödermanland.se  Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får erforderlig 
information inför bedömningen.

13. Genrep arrangeras 12 Maj se separat anmälan i TDB https://tdb.ridsport.se/meetings/46544.
14.  Joakim Gullberg, erfaren unghästvisare, kommer finnas på plats och kan hjälpa till med visning 

mot ersättning. Kontakta Joakim direkt för bokning: 0768197874 mail: jocke_titan@hotmail.com 
15. Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs Bedömningsreglemente 

för unghästtest
16.  Cafeteria finns med enklare förtäring.
17. Rätt till ändringar förbehålls.
18. För att kval ska gälla till Breeders Trophy skall deltagarbevis vara löst före start, se http://

swedehorse.swb.org/
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