Proposition 2019

Unghästtest
För 3-åriga hästar och 4-åriga hästar som inte visats
vid SWB:s Unghästtest som 3-åringar

SWB Örebro
Allmänna bestämmelser
För allmänna bestämmelser se SWB:s Bedömningsreglemente Unghästtest 2019. Ägare/ryttare till
anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWB:s Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av
bedömningen finns. Reglemente mm, finns på http://swb.org/swb-dokumentarkiv/#reglementen
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Bedömningen äger rum i Askersund lördagen den 18 maj på familjen Willéns anläggning.
Bedömningsledare: Jenny Nelson, tel: 0703-315894, mail: joommpa@hotmail.com
Kontaktperson: Jenny Nelson, tel: 0703-315894, mail: joommpa@hotmail.com
och Lena Gävert, 0768-440155, kaizcenn@hotmail.com
Domare: Överdomare: Telefon alt. behörig domare på plats, Exteriör: Hans Wallemyr.
Gångarter/ridprov: Vanja Wallemyr, Hoppning: Marie Filipsson-Wallén.
För att delta i SWB:s bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB och
en regional avelsförening. För att arrangören ska kunna verifiera att du är medlem i SWB 2019 SKALL
medlemsnummer anges vid anmälan. Medlemskap löser du på SWB:s hemsida www.swb.org
Anmälan görs på tdb: https://tdb.ridsport.se/meetings/51265
Anmälningsavgiften är 1500 kr. Föreningens egna medlemmar får 300 kr i rabatt, vilket regleras
genom val av klass (medlem/ej medlem) i Tdb.
Första anmälningsdag är 2019-03-20 kl. 18.00
 Det är ägaren av hästen som skall anmäla hästen och denne skall ange ryttare/visare i
meddelanderutan till arrangör. Detta underlättar startlistor mm.
 Observera att bedömningen kan bli full (maximalt antal starter är 35 st/dag) och anmälan
stängas då automatiskt före anmälningstidens utgång.
 Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är
betald enligt proposition.
 De som inte får plats sätts upp på reservlista. SWB grundregistrerade hästar har företräde vid
många starter. 3-åringar har företräde framför 4-åriga hästar. Öppen klass för äldre hästar
hänvisas till Ridhästtest i Linköping, Smedstads Ridcenter 2019-06-15 liksom 5-åriga
fölston som i Ridhästtestet går som 4-åringar.
Ordinarie anmälan stänger 2019-05-10 kl. 18.00.
Betalning skall dras från tdb-kontot 2019-05-10 efter kl. 18.00. Var god se till att avgiften finns på
anmälarens tdb-konto. Uteblivet belopp på tdb-kontot räknas automatiskt i systemet som en
efteranmälan och debiteras enligt sådan.
Efteranmälan sker automatiskt efter 2019-05-10 kl. 18.00. Efteranmälningar tas emot i mån av
plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 400 kr.
Anmälan stänger 2019-05-15 kl.18.00
Anmäld häst räknas som startanmäld. Avanmälan skall göras (oavsett orsak) på telefon 0768440155.
Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva
anmälningsavgiften om återbud anmäls före bedömning.
Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.

14. Vaccinationsintyg skall visas upp vid anmodan/bifogas anmälan. Observera särskilt de anvisningar
som finns i Bedömningsreglementet avseende hästägarförsäkran om smitta, träning och
förberedelse.
15. Uppstallning finns ej.
16. Banor: Exteriör och löshoppning i ridhus. Ridprov: Inhägnad utomhusbana på grus.
17. Hästen skall vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).
18. Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida, www.swborebro.com
19. Ägare/ryttare/visare till respektive häst skall se till att man innehar erforderlig information inför
bedömningen.
20. Rätt till ändringar förbehålls.
21. För att kval skall gälla till Breeders Trophy skall deltagarbevis vara löst före start, se
http://swedehorse.swb.org/kval-och-finalregler-2019/
22. Ytterligare information: Miljöträning med löshoppningsring kommer att erbjudas vilket
rekommenderas
2018-04-27. Se information på www.swborebro.com
Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWB:s bedömningsreglemente för aktuellt år.

