
 

  

 

Sto- och Unghästutskottet informerar 
Inför bedömningssäsongen 2018 

 

Välkomna till en ny bedömningssäsong!  
 

Unghästtesternas framtid 
Som alla vet så genomfördes en del förändringar inför förra årets bedömningssäsong som en början på 
ett förändringsarbete med SWBs unghästtester. Det har gjorts en del förändringar till 2018 också, även 
om dessa inte är lika omfattande som förra året. Nedan är en sammanfattning på beslutade förändringar 
inför kommande bedömningssäsong. Jag hoppas att sammanfattningen hjälper er lite på vägen i ert 
arbete med kommande unghästtester! 

Förändringar 2018 
 Fr.om. 2018 får 4-åriga hästar som inte har bedömts som treåringar möjlighet att delta i 3-

årstestet. Fyraåriga hästar som deltar i ett treårstest får samma år delta i ett fyraårstest, de får 
alltså möjlighet att genomföra två unghästbedömningar under samma år. 

 Protokollen för de 4-åriga hästar som deltar i 3-årstest ska markeras så att domaren lätt kan 
se åldern på hästen. För en dialog med domarna för att se hur ni bäst markerar protokollen. 

 Åldersgräns i Öppen klass tas bort. Fr.om. 2018 får alla hästar oavsett ålder delta i Öppen klass. 
 Bommarnas längd vid löshoppning har ändrats till 3,3 – 3,5 meter. Vid användning av bommar 

som är 3,3 meter krävs det att löshoppningsringen breddas till 3,5 meter runt resten av banan. 
 SWBs deltagarrosett är fr.om. 2018 obligatorisk för de regionala föreningarna att dela ut till alla 

deltagande hästar. 
 Uppsutten hoppning för de fyraåriga hästarna får ske utomhus på bana 20x60 m. Om banan 

måste spärras av får detta inte göras med avspärrningsband då det kan skrämma de unga 
hästarna. 

 Hoppbanan för de fyraåriga hästarna har uppdaterats till 2018. Ta gärna kontakt med den 
hoppdomare som ska döma hos er i god tid innan bedömningen och stäm av banan med 
förutsättningarna på er bedömningsplats! 

 Prisrosetter efter klassindelning i öppen klass ska tilldelas alla deltagande hästar. 
 Bedömningsterminen är uppdaterad till 31 mars-1 juli under 2018 

 
Gratis inträde och SWBs medlemsutbildning 
Alla föreningar kommer under 2018 få två biljetter till Breeders Trophy (gratis inträde) och en plats på 
SWBs medlemsutbildning för varje unghästtest som föreningen anordnar. Inträdesbiljetterna och 
medlemsutbildningen är tänkt att ni kan lotta ut till eller erbjuda de funktionärer som hjälper er under era 
unghästtest.  
 
Biljetterna till Breeders Trophy beställs via Beställningsblanketten på SWBs hemsida. Den funktionär 
som får en plats på SWBs medlemsutbildning hör av sig till Elisabeth Olsson på mejladress 
elisabeth.olsson@swb.org. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Agria sponsrar unghästtesterna igen! 
Agria sponsrar alla unghästtester i år och delar ut täcken till högst bedömda treåriga hopphäst och 
gångartshäst under alla SWBs unghästtester. De sponsrar även med avspärrningsband till 
unghästtesterna. 
 
Täcken och avspärrningsband beställs via Beställningsblanketten som finns på SWBs hemsida. Allt 
administreras från SWBs kontor på Flyinge. Ni betalar endast för frakten, så beställ gärna allt samtidigt 
för att minimera kostnaden.  
 
Agria Djurförsäkringar är SWBs huvudsponsor och bidrar på många olika sätt i vår verksamhet och det vill 
vi ska 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 i första hand. På Agrias 
hemsida söker ni upp er regionchef http://agriasaljare.agria.se 

 
Stallplakett till hästar som genomfört godkänt ridprov 
Efter önskemål från många regionala föreningar så kan ni från och med 2018 beställa stallplaketter med 
SWBs logga. Stallplaketten får delas ut till alla deltagande hästar som har genomfört ett godkänt ridprov. 
Det är frivilligt att dela ut stallplaketten och den beställs via Beställningsblanketten på SWBs hemsida. 
 
Posthantering av protokoll 
Då många protokoll har försvunnit med posten under 2017 har vi på SWB valt att ändra hanteringen av 
hur protokollen ska skickas till SWBs kontor.  
 
För att minimera risken för att protokoll försvinner så kan ni välja att skicka protokollen på följande sätt: 

 Scanna in alla protokoll och mejla dem till Josefine på mejladress josefine.tinglof@swb.org. 
Kontrollera så att protokollen är läsbara på datorn innan ni skickar filen och spara alla protokoll 
från unghästtesterna i minst två år. 

 Kopiera alla protokoll och spara antingen kopiorna eller originalen. Om protokollen kommer bort i 
posten så har ni i den regionala föreningen på så sätt kopior på alla protokoll. 

 Skicka protokollen med rekommenderad post, så att de inte kan försvinna i postgången. 
 
Nytt medlemssystem i SWB 
SWB har från och med 2018 ett nytt medlemssystem. Systemet är mer lättanvänt för de regionala 
föreningarna och det är enklare att kontrollera om en person är medlem eller inte. I det nya 
medlemssystemet finns inte längre medlemsnumret, utan alla personer registreras med sitt 
personnummer. 
 
Ni loggar in i det nya medlemssystemet på hemsidan medlem.swb.org. Alla föreningar kommer inom 
kort få information med inloggningsuppgifter och beskrivning om hur ni använder systemet. 
 

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. 

Läs de tips och råd som finns 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. Senaste version och produktnyckel hittar ni på support.equipe.com. 



 

  

 
Status – TDB & Equipe 
Som ni redan vet så ligger läsplattorna med linjärbeskrivning på is tills vidare. Under 2018 kommer vi 
istället fokusera på att uppdatera Equipes Avelsvärderingsprogram till en Online-version. I och med 
uppdateringen hoppas vi kunna bygga om systemet och lägga till önskvärda funktioner. Den 
uppdaterade Online-versionen kommer inte kunna användas under 2018, utan det är först till nästa år 
som vi förhoppningsvis har ett nytt och mer användbart system.  
 

Hemsida till föreningarna 
Den 31 mars går SWBs avtal med Litium ut och de hemsidor som fortfarande finns kvar där kommer att 
läggas ned. Det finns ingen möjlighet för SWB att förlänga avtalet med Litium. 
 
Om ni behöver hjälp och support med att få igång er nya hemsida så kan ni kontakta Lottis Levin på 
mejladress lottis.levin@swedhorse.se. Hon supporterar er gärna så att ni får rätt på hur ni lägger in allt 
på den nya hemsidan.  
 

Bedömningsledarträff under höstterminen 
SWB kommer i framtiden att arrangera en bedömningsledarträff under varje hösttermin. Tanken med 
träffen är att vi ska kunna presentera eventuella ändringar i unghästtesterna och få möjlighet att ta emot 
era synpunkter och önskemål. Under träffen räknar vi också med att kunna planera en preliminär 
bedömningssäsong och upptäcka eventuella bedömningskrockar redan då.   
 

Arrangörshandboken och Facebook 
Arrangörshandboken är ett väldigt bra hjälpmedel! I handboken finns det mesta man behöver för att 
arrangera en bedömning http://swb.org/arrangorer/. Vi vill även slå ett slag för Facebook-gruppen ’SWB 
Bedömningsledare’. Om ni inte är med i den så be att få gå med i gruppen. Den är mycket bra för snabb 
hjälp! 
 

Överdomare per telefonjour 
I år har vi två överdomare per telefonjour. Dessa finns till förfogande under hela bedömningssäsongen. 
 
Anki Karlsson 0706-034068, 013-840 68 anki.karlsson@live.com 
Karin Johansson 0702-455610, 0431-455540 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. Fråga i första hand Agria om sponsring, därefter ordnar ni fritt andra 
sponsorer. 
 

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 josefine.tinglof@swb.org. Ange postnummer och ålder på hästar.  
 
Vi kan också ta fram listor på alla era medlemmar (postadress och e-mail), om ni vill göra 
medlemsutskick. 

Propositionerna för unghästtest och fölbedömning 
Glöm inte att propositionerna för unghästtesterna och fölbedömningarna ska vara inne senast 2 
månader innan bedömningen. 
 
Det kommer mycket frågor om datum och klasser inför vårens unghästbedömningar till SWB centralt. 
Tänk på att lägga ut era kommande bedömningar på er hemsida. Det kan också vara bra att informera 
om kommande evenemang på Facebook! 
 

Årets bedömningsarrangör 2017 
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.  
 
Årets Arrangör 2017 kommer att uppmärksammas under SWBs Årsmöte och Gala den 14-15 april.  
 

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 

Ulrica Holst & Josefine Tinglöf/Sto och Unghästutskottet  
josefine.tinglof@swb.org / ulrica.holst@swb.org 
046-64648 / 046-64651 
 


