
 

 

 

 

 

Inbjudan  

Presentationsklasser för SWB-godkända hingstar. 
I Dressyr och hoppning i samband med Bruksprovet på Grevagården, Skövde  

Fredag eftermiddag den 28 februari 

1. För genomförande och nytt upplägg, se sida 2.  

 

2. Presentationsklasserna är öppna för hingstar 4-år och äldre, både stationerade i Sverige 

och spermaimporter, som är berättigade till ordinarie hingstlicens i SWB. För 

direktkvalificerade hingstar (anmälda till Bruksprovets klass 6DK) är det obligatoriskt 

att delta. För direktkvalificerade hingstar som godkänts via meriter i internationell 

klass och/eller genom sina avkommemeriter är deltagandet i hingstklasserna frivilligt.  

 

3. Klasserna kommer att gå i Stora Ridhuset (30x65 m). • Uppvärmning sker i 

Mellanridhuset, möjlighet till longering finns i Lilla Ridhuset. 

 

4. Hopphingstarna visas först, därefter dressyrhingstarna. I möjligaste mån startar 

hingstarna i åldersordning, de yngsta först. 

 

5. Licens i SvRF krävs inte, varken för ryttare eller häst. Utrustning och vaccinations-

bestämmelser enligt TR. Med undantag av att dressyrhingstar får bära benlindor och 

boots. 

 

6. Anmälan är gratis och sker via mejl till lottis.levin@swb.org . Bifoga en bild eller kort 

film (max 2 minuter) på er hingst, som SWB kan publicera på sociala medier. Bifoga 

även en kort text om hingsten som vi kan använda på sociala medier och under 

hingstklassen. 

 

7. Uppstallning bokar ni direkt av Grevagården, Lotta Wahlborg 

lottawahlborg@msn.com eller 070-357 68 01. 

 

8. Rosett och blombukett till alla hingstar. 

 

9. Meddelande till hästägare/ryttare kommer att publiceras på www.equipe.com. 

 

10. Hästförteckning och startlistor kommer att publiceras via www.equipe.com. 

 

11. Som ett mervärde för stoägarna/publiken kommer vi att lotta ut betäckningar, en per 

gren. Anmäl vid anmälan om du som hingstägare/hållare är med och skänker en 

betäckning.  

 

12. Frågor angående anmälan till hingstklasserna kan ställas via lottis.levin@swb.org eller 

046-646-58. 
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Upplägg presentationsklasser för godkända hingstar. (nytt 2020) 

Hingstarna presenteras i sin gren (hoppning eller dressyr). Presentationen av hingsten sker 

som en mix av hingstvisning, tävling och clinic. Visningen ska vara max 5 minuter lång.  

 

Hingsten visas fritt efter ryttarens egna önskemål. Hinderhöjder, linjer och hindertyper 

respektive rörelser för dressyrhingstar bör motsvara hingstens ålder och 

utbildningsståndpunkt. Ryttaren bestämmer själv vad och hur de väljer att visa hingsten, som 

under en hingstvisning, men presentatören kan uppmana ryttaren till att visa mer.  

För hopphingstarna kommer en kortare bana att byggas där ryttarna själva kan välja vilka 

hinder och linjer de önskar hoppa. 

SWB kommer att ha en konferencier på plats som presenterar hingsten kort och efter avslutad 

visning ställer några positiva frågor till ryttaren och/eller hingsthållaren.  

Hingsthållaren ska i samband med anmälan mejla i en kort text om hingsten. 

 

Under presentationsklasserna ser SWB gärna att ni marknadsför era hingstar. Passa på att ha 

rabatt vid bokning eller övriga erbjudanden till våra stoägare. 

 

Rekommenderade höjder hoppning: 

Hingstar 4 år  1.00 ca 

Hingstar 5 år  1.10 - 1.20 ca  

Hingstar 6 år och 7 år 1.20 - 1.30 ca 

Hingstar 8 år och äldre 1.35 - 1.40 ca  

 


