Detaljregler bruksprov 2019
SvRFs tävlingsreglemente är gällande om inte annat anges i detta detaljreglemente.
Begreppet gångarter är att jämställa med dressyr vid tolkning av SvRFs TR.
För samtliga hingstar som deltar i bruksprovet är prövningen individuell och behöver inte se
exakt likadan ut för varje enskild hingst och vid varje enskilt tillfälle.
I provet ingående moment för 4- och 5-åriga hingstar
Fas I består av veterinärbesiktning, exteriörbedömning, löshoppning eller uppsutten hoppning
samt gångartsbedömning under egen ryttare. För gångartshingstar är det valfritt att visa
antingen löshoppning eller uppsutten hoppning. För hingstar som godkänts som
dressyrhingstar vid 3 års ålder är hoppmomentet valfritt, se aktuellt hingstreglemente.
Fas II består av uppsutten hoppning alt. gångarter i avdelning under egen ryttare, samt
testryttare i gångarter/hoppning. Hingsten rids av testryttare i den gren som hingstägaren
valt som inriktning i fas II.
I provet ingående moment för 3-åriga hingstar
Treåriga hingstar går ett kortare prov som består av veterinärbesiktning, exteriörbedömning,
löshoppning (två gånger för hopphingstar, en gång för gångartshingstar), samt
gångartsbedömning (två gånger för gångartshingstar, en gång för hopphingstar) under egen
ryttare.
I provet ingående moment för prestationshingstar (klass 6P)
För de hingstar som ska gå Fas I består den av veterinärbesiktning och exteriörbedömning
samt visning under egen ryttare i sin specialdisciplin. Vilka moment som ingår och vilken
svårighetsgrad bestäms av Avelsvärderingsnämnden.
I Fas II visas hingsten en gång under egen ryttare enligt beskrivningen ovan. Samtliga
prestationshingstar skall dessutom ridas av testryttare om inte annat överenskommits med
AVN. Hingstar som ansluter i fas II genomför veterinärbesiktning och exteriörbedömning
under första dagen i Fas II.
I provet ingående moment för direktkvalificerade hingstar (klass 6DK)
Obligatoriska moment är veterinärbesiktning, exteriörbedömning samt deltagande i de
hingsttävlingar som genomförs i samband med bruksprovet (1/3). För hingstar som godkänns
på sina meriter i internationell svår klass och/eller genom sina avkommemeriter är deltagandet
i hingstklasserna frivilligt.
Uppstallning
Uppstallningen är obligatorisk och sker i permanenta boxar som är desinficerade före
installning. Boxarna är vid ankomst uppströdda med 4 balar spån. Under hela provet kommer
hingstens stallbeteende och temperament samt eventuella egenheter vid framridning att

noteras. Dessa uppgifter vägs in vid totalbedömningen av hingsten. Stallpersonal finns i stallet
under hela perioden, ronderande bevakning sker nattetid.
Om hingsten avbryter provet måste den flyttas ut ur stallet senast dagen efter. För
direktkvalificerade hingstar (klass 6DK) är uppstallningen frivillig. Observera att all uppstallning
sker på egen risk!
Identitetskontroll
I samband med veterinärbesiktningen ska en identitetskontroll mot hingstens pass i original
göras, chipnummer läsas av och ett tagelprov tas av SWB-personal för fastställande av
identitet via DNA-analys.
Veterinärbesiktning
Veterinärbesiktningen sker på hårt underlag i gången i Stora Ridhuset.
En allmän medicinsk och ortopedisk kontroll sker under hingstens första bedömningsdag.
I samband med veterinärbesiktningen mäts hingstens mankhöjd och skenbensomfång.
Hingsten får ej vara skodd med ringskor, (snö-)sulor eller broddar. Skoning med sulor
accepteras endast om särskilda veterinärmedicinska skäl finnes och ska styrkas med aktuellt
veterinärintyg. Exempel på detta kan vara nyligen uppskuren hovböld. Hovfett, olja eller
kosmetiska preparat på hovväggarna får ej användas vid veterinärbesiktning.
Veterinär har, om skäl finnes, rätt att stoppa hingsts deltagande i prov.
Veterinär finns tillgänglig under hela provet och är ansvarig för övervakning av hästarnas
hälsotillstånd.
Angående dopning är Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente gällande. Dopingprov
kan komma att tas under pågående prov.
Exteriörbedömning
Exteriörbedömningen sker i Stora Ridhuset. Inför enskild bedömning; ingång från Lilla
Ridhuset. Hingsten visas vid hand i skritt och trav, först enskilt därefter på ring i skritt om fem
hingstar samtidigt. Hingst som visats enskilt i Stora Ridhuset går ut i Crafoordhallen och väntar
där på att gå in i grupp så snart sista hingsten i aktuell grupp visats. Plastpåse el. dyl på piska
eller spö är ej tillåtet. Observera att endast 3 -, 4- och 5-åriga hingstar visas på ring.
Prestationshingstar visas enbart enskilt. Hovfett, olja eller kosmetiska preparat på
hovväggarna får ej användas vid exteriörbedömningen. Hingsten får inte heller bära något som
kan göra att exteriören uppfattas på annat sätt än verkligheten, exempelvis man- eller
svansförlängning. Hingstar som har så pass avvikande exteriör att de inte kommer att kunna
godkännas oavsett hur de presterar vid prestationsproven ges besked om detta samma dag
som exteriörbedömningen. För återbetalning se avanmälan.
Gångarter under ryttare
Gångartsbedömningen sker i Stora Ridhuset. I fas I visas 4- och 5-åriga hingstar enskilt. I fas II
visas dressyrhingstarna i avdelning (2 hingstar per grupp). Visning sker efter domarnas
instruktioner.
Enklare sidvärtsrörelse efter hingstens förmåga kan förekomma.
3-åriga gångartshingstar visas två gånger i avdelning, hopphingstar endast en (gångarter I). Vid
gångarter I visas hingstarna under 15 minuter i grupper om 2. Longering är tillåtet i
uppvärmningssyfte. Maxtid för longering är 15 min. Vanliga inspänningstyglar och chambon är
tillåtet. Därefter sker uppsittning och ridning tillåts i 10 minuter innan bedömningen i Stora

Ridhuset. Vid gångarter II visas hingstarna i grupper om 2. Framridning vid gångarter II beskrivs
nedan under ”Framridning”.
Vid de 4- och 5-åriga hopphingstarnas gångartsmoment ingår markbommar med 21 m
emellan, där hopphingstarna får komma på 6 respektive 7 galoppsprång.
Prestationshingstarna som går helt prov i dressyr/gångarter visas i fas I efter instruktioner från
AVN. I fas II visas de enskilt under programridning om inte annat överenskommits med AVN.
Löshoppning
All löshoppning sker i Stora Ridhuset. 3-åriga hopphingstar löshoppas två gånger,
gångartshingstar endast en (löshoppning I). Hoppningen sker över tre hinder, en hjälpbom, två
låga hjälphinder följt av en oxer utan fyllnad vid hoppning I. Vid hoppning II för hopphingstar kan
fyllnad av oxern förekomma. Avsprångsbom/markbom ska finnas framför samtliga hinder. Den
bakre bommen ska vila på s.k. säkerhetshållare. Se skiss nedan för mått. För högsta tillåtna
höjd, längd m.m. se aktuellt Hingstreglemente.

Lösgalopp på ”åtta” samt löshoppning

Utgångsläget för 3-, 4- och 5-åriga hingstar som anmälts som gångartshingstar är att de ska
löshoppa max 1.10 m. Domarna har dock frihet att ändra och/eller sänka hindren efter
hingstens förmåga.
Domarna skall se hingsten övervinna löshoppningsserien av egen kraft.
Hela löshoppnings och lös-galoppsmomentet sköts av SWBs personal. En representant för
hingsten får närvara, men ej delta i visningen. Lösgalopp sker på s.k. ”åtta”. Hingstarna
galopperar på stor volt och SWBs personal styr byte av varv. Longering är tillåtet i

uppvärmningssyfte och får göras i lilla ridhuset eller Crafoordhallen (max 2 hingstar åt gången).
Maxtid för longering är 15 min. Inspänningstyglar och chambon är tillåtna.

Uppsutten hoppning
Den uppsuttna hoppningen sker i Stora Ridhuset. De 4- och 5-åriga hingstar som ska gå
hoppning i fas II måste hoppas uppsuttet i fas I. De prestationshingstar som ska visas i
hoppning testas över en bana motsvarande den svårighetsgraden de meriterat sig i.
Hoppningen för de 4- och 5-åriga hingstar som enbart ska gå dressyr i fas II sker över en något
enklare bana än för de som ska gå hoppning eller både hoppning och dressyr i fas II.
Utgångsläget för de 4- och 5-åriga hingstarna som enbart ska gå dressyr i fas II är att de ska
hoppa en bana på ca 5-6 hinder av enklare karaktär med en maxhöjd på 1 m och maxlängd på
1.10 m. Domarna har dock frihet att ändra och/eller sänka hindren efter hingstens förmåga.
Domarna skall se hingsten över ett antal hinder i följd utan avbrott.
Karaktärshinder så som plank, grind och liknande kan förekomma.
För övriga tillåtna höjder och längd m.m., se aktuellt Hingstreglemente.
Poäng - omdöme - vidareanmälan
Inga skriftliga omdömen ges under provets gång. På torsdagkvällen (28/2) tidigast kl. 20
publiceras om hingsten rekommenderas vidare till fas II eller inte, alternativt rekommenderas
till möte med AVN för ett kortare samtal om hingsten. Samtal med AVN sker på fredag
förmiddag (1/3).
För vidare anmälan till Fas II erläggs startavgiften 13 000 kr inklusive moms under fredagen
(före klockan 16.00) i sekretariatet. Möjlighet att betala med kort finns.
De slutliga betygen sätts provets sista dag och offentliggörs därefter. Fram t o m 22/3 kan
mindre korrigeringar (rättning av stavfel, grammatiska fel och felaktig översättning) i texten
gällande omdömet komma att göras. Omdöme för hingstar som ej deltar i fas II skickas till
hingstägare eller representant för denne efter avslutat bruksprov. Omdömen för hingstar som
inte godkänns vid bruksprovet offentliggörs ej av SWB.
De beräkningar som görs av avelsvärderingsprogrammet resulterar ofta i oändliga decimaltal.
Dessa värden sparas i tabeller med plats för max 15 decimaler. Vid presentation på papper eller
internet visas endast en eller två decimaler. Avrundning sker enligt gällande regler. Vid
påföljande beräkningar används samma värden som är sparade i tabellerna, dvs med ett stort
antal decimaler för att minimera avrundningsfelet.
Testryttare
Testridningen sker i Stora Ridhuset. Hingstarna startar två och två. Hingstarna leds in i
ridhuset, den egna ryttaren sitter upp och rider fram i samtliga gångarter under några minuter.
Därefter sitter första testryttaren upp och de skiftar sedan hästar. Ingen framhoppning får ske
av egen ryttare. Äldre prestationshingstar (klass 6P) testrids endast av en testryttare. Dessa
hingstar testrids enskilt.
Framridning
All framridning sker i Crafoordhallen. Longering är tillåtet i Crafoordhallen och Lilla Ridhuset
(dock max 2 åt gången) och ej under de tider exteriörbedömning pågår. Tömkörning är ej

tillåtet. Vid gångarter II för 3-åriga gångartshingstar tillåts framridning i maximalt 30 minuter.
Longering är tillåtet i uppvärmningssyfte i maximalt 15 minuter.
För 4- och 5-åriga hingstar, samt prestationshingstar (6P) tillåts under tisdag till och med
lördag en maximal framridningstid av 1 timme. Enbart markarbete utförs på banan avsedd för
framridning. Liggande bommar får användas vid framridning efter anvisningar från
bedömningsledaren eller kontrollanten. All framhoppning sker inför domarna.
Under testridningen (lördag 2/3) tillåts framridning under 15 minuter, därefter leds hästen in i
Stora Ridhuset. Kontrollant finns vid all framridning.
Övrig motionering
Det är tillåtet att efter kontakt med bedömningsledare eller stallchef, motionera hingst även
under annan tid än ovan angiven. Detta får dock ej ske inom tre timmar före aktuell
bedömning. Tillåtet är lätt ridning och longering. Vid longering är vanlig inspänningstygel och
chambon tillåten. Tömkörning är ej tillåtet. Övrig motionering får endast ske på av
bedömningsledaren anvisad plats och efter dennes tillåtelse. Lilla Ridhuset och Crafoordhallen
kommer att vara kamerabevakat.
Hästens utrustning
Observera att hingsten alltid ska bära nummerlapp utanför stallet. Nummerlapp till hingsten
tillhandahålls ej av SWB.
Vid motionering, framridning och bedömning.
Träns ska bestå av huvudlag och nosgrimma samt bett. Bettet skall vara av metall, ledat på ett
eller två ställen med rörliga eller fasta ringar. Minsta diametern på bettet skall vara 14 mm.
Gummiplattor är ej tillåtna (för bilder, se SWBs hemsida under Bruksprov). Nosgrimman får
spännas antingen över eller under bettet eller vara s.k. Aachengrimma. Pullargrimma är tillåtet.
Huvudlag och nosgrimma skall vara tillverkade av enbart läder. På nosgrimma får en tunn, mjuk
fodring användas. Vid hoppning är brösta/förbygel, magplatta och martingal tillåtet. Övriga
hjälptyglar är inte tillåtna. Vid gångartsprov är brösta/förbygel tillåtet (enligt
unghästbedömning), dock ej magplatta.
Vid exteriörbedömning är ledtygel alternativt vanlig tygel tillåtet. Ledtygel med kedja skall av
visaren användas med omdöme.
Benskydd, lindor och boots är inte tillåtna vid exteriörbedömning eller vid gångartsprov. Vid
uppsutten hoppning samt vid löshoppning är bakbensskydd, lindor och boots inte tillåtna. Vid
ridning/longering (även framridning) som ej ingår i bedömningen är det tillåtet att ha lindor
alternativt benskydd runt om.
Vid ridning av testryttare skall hästen vara försedd med sadel av modell passande för
ändamålet.
Stiglädren ska kunna anpassas till den längd testryttarna önskar.
Sporrar får inte användas på 3-åriga hingstar. Utrustning som inte är tillåtet under provet är
inte heller tillåtet under motionering av hingsten efter ankomst till Flyinge.
Hästens utrustning vid bedömning- prestationshingstar (klass 6P)
Benskydd, lindor och boots är inte tillåtna vid exteriörbedömning eller vid gångartsprov.
Vid ridmomentet får 6 år och äldre hingst bära den utrustning som ryttaren önskar, i enlighet
med gällande tävlingsreglemente. Dock får ej bakbensskydd, lindor och boots användas vid
hoppning. Vid ridning av testryttare skall hästen vara försedd med sadel av modell passande
för ändamålet, se ovan.

Ryttare och visares klädsel
Vid veterinärbesiktning, exteriörbedömning och löshoppning
Visare ska bära SWB-tröja eller annan mörk, enfärgad tröja utan reklam, ljusa byxor, godkänd
hjälm med hakbandet knäppt samt nummerlapp.
Vid ridprov
Vid gångartsprov i Fas I är spö inte tillåtet. Dock får ryttaren bära spö när ekipaget bekantar sig
med banan. När domaren meddelar att bedömningen påbörjas, lämnar ryttaren ifrån sig sitt
spö. Vid ridning i avdelning skall spö bäras. Spö får bäras vid all framridning och av testryttare.
Sporrar får inte användas på 3-åriga hingstar. Ryggnummerlapp ska bäras vid samtliga
moment. I övrigt klädsel enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente.
Avanmälan
Vid eventuell avanmälan återbetalas hela anmälningsavgiften utom 3 000 kr mot uppvisande av
veterinärintyg fram till en vecka före provet börjar. Därefter återfås hela avgiften utom 4 000 kr
fram till och med veterinärbesiktningen.
OBS! Anmälningsavgiften kan inte återfås efter att hingsten har passerat
veterinärbesiktningen med undantag för hingstar som har så pass avvikande exteriör att de
inte kommer att kunna godkännas oavsett hur de presterar vid prestationsproven. På inrådan
av AVN kan företrädare för sådan hingst välja att avbryta provet och återfår då halva
anmälningsavgiften.
Eventuell strykning/avanmälan under pågående prov ska meddelas till sekretariatet.
Tillkännagivande
Under eftermiddagen söndagen den 3/3 arrangeras en presskonferens där det tillkännages
vilka hingstar som har godkänts och vilka 4-åriga hingstar som blivit Bruksprovsvinnare i
hoppning respektive dressyr. Det kommer inte att arrangeras någon premiering av
nygodkända hingstar.
Bruksprovsvinnarna fotograferas efter presskonferensen.
Överträdelse av ovan angivna reglemente kan leda till att hingst diskvalificeras från provet.
Disciplinärenden prövas enligt SvRFs praxis av Svenska Ridsportförbundets disciplinnämnd.
Domarsammansättning Avelsvärderingsnämnd Varmblod (AVN) under bruksprovet:
Christina Olsson (ordförande, domare exteriör och gångarter)
Bo Jenå (domare exteriör och gångarter)
Mikael Nolin (domare hoppning)
Pieter Kersten (sportrepresentant hoppning)
Hella Kuntz (sportrepresentant gångarter)
Malena Behring (veterinär ledamot)
Emma Thorén Hellsten (administrativt ansvarig)
Bruksprovsveterinärer
Malena Behring
Axel Wallman

Preliminärt dagsprogram 2019
Fas I
Tisdag 26/2
Hela dagen
Veterinärbesiktning och exteriörbedömning 3-, 4- och 5-åriga hingstar, samt
prestationshingstar (6P)
Onsdag 27/2
Förmiddag:
Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hingstar, samt prestationshingstar (6P) (hoppning) under
egen ryttare
Eftermiddag:
Löshoppning 4- och 5-åriga dressyrhingstar samt 3-åriga hingstar (alla)
Torsdag 28/2
Förmiddag:
Gångarter 4- och 5-åriga hingstar under egen ryttare
Eftermiddag:
Gångarter I 3-åriga hingstar (samtliga)
Fredag 1/3
Förmiddag:
Kvartsamtal med AVN. Vidareanmälan till fas II.
Eftermiddag:
Veterinärbesiktning och exteriörbedömning direktkvalificerade hingstar (6DK).
Kväll:
Swede Horse hingstklasser i hoppning och dressyr
Fas II
Lördag 2/3
Förmiddag:
Löshoppning II för 3-åriga hopphingstar.
Gångarter II i avdelning för 3-åriga gångartshingstar.
Eftermiddag:
Testryttare i dressyr och hoppning 4- och 5-åriga hingstar, samt prestationshingstar (6P).
Kväll:
BRUKSPROVSMINGEL i chefsbostaden

Söndag 3/3
Förmiddag:
Gångarter i avdelning 4- och 5-åriga dressyrhingstar under egen ryttare.
Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hopphingstar samt prestationshingstar (6P) under egen
ryttare.
Eftermiddag (tidigast 4 timmar efter sista provmoment):
Under eftermiddagen söndagen den 3/3 arrangeras en presskonferens där det presenteras
vilka hingstar som godkänts och vilka 4-åriga hingstar som blivit Bruksprovsvinnare i hoppning
respektive dressyr. Det kommer inte att arrangeras någon premiering av nygodkända
hingstar. .
Efter presskonferensen fotograferas Bruksprovsvinnarna.

