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Meddelande till ägare, ryttare och visare vid bruksprov 2020 

 
För info om hur själva bedömningen genomförs, poängberäkning etc, se 

Detaljregler och Hingstreglemente som finns publicerat på www.swb.org/bruksprov 
 

1. Sekretariatet är beläget i Stora Ridhuset (Ingång bortre gaveln) se karta.  

Vi har öppet kl 14.00-18.00 måndagen den 24/2. Tisdagen den 25/2 öppnar vi kl 08.00, övriga 

dagar en timme innan bedömningarna startar. Under pågående bedömnning kommer vi delvis 

att hålla stängt, har ni frågor under den tiden kan ni nå sekretariatspersonal via 0702-100798. 

 

• Nummerlapp, inträdesband stall (3 st /hingst) m.m. ska hämtas före start. 

• Nummerlapper till träns medtages själv. 

• Telefonnummer till sekretariatet: 0702-100798 (from 24/2 kl.14.00) 

• E-mailadress: ulrica.holst@swb.org 

• Bedömningsledare: Ulrica Holst  0702-032509. 
 

2. Startlistor & Resultat kommer att finnas på www.equipe.com  
 

3. Uppstallningen är i första hand i Stall 1 & 2, se karta.  

3-, 4-, 5-åriga hingstar samt prestationshingstar (6P) är välkomna att anlända till 

uppstallningen måndag 24/2 mellan kl.14.00-20.00 eller tisdag 25/2 mellan kl. 08.00-12.00. 

Direktkvalificerade hingstar och fullblodshingst (6DK + 6F) är efter anmälan välkomna att 

anlända till uppstallningen torsdag 27/2 mellan kl 14.00-20.00 eller fredag 28/2 mellan 

kl.08.00-12.00.  

Vid ankomst, kör till parkeringen utanför uppstallningen där du får information av 

stallpersonalen var din hingst ska stå. Efter urlastning skall transport/lastbil omedelbart flyttas 

till anvisad plats. 

 

• Före installning ska boxen inspekteras och godkännas av person ansvarig för 

hingsten. Inspektionsblankett finns hos stallpersonalen. 

• Anhörighetslista ska lämnas till personalen. Blanketten finns på stallkontoret.  

• 4- och 5-åriga hingstar som inte avser att delta fas II måste lämna boxen senast kl 

16.00 fredagen den 28/2. 

• Om er hingst avbryter provet måste den lämna boxen senast dagen efter. 

• De hästar som går fas II måste lämna boxarna senast kl 18.00 söndagen den 1/3.  

• Hingstarna ska alltid bära nummerlapp när den lämnar stallet. 

• Vid avfärd ska boxen tömmas helt och sopas ren. Utmockningen ska godkännas av 

stallpersonal, därefter återbetalas depositionsavgiften om 500 kr inkl moms.  

• Stallchef är Ellinor Nyqvist ellinor.nyqvist@swb.org eller 046-646 56 

(vidarekopplat till mobil).  

• OBS! Vi gör så gott vi kan för att tillgodose allas önskemål gällande 

uppstallningen! 

 

http://www.equipe.com/
mailto:ellinor.nyqvist@
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4. Parkering av lastbilar/husvagnar som skall ha elplats ska ske på parkeringen vi ”Nya stallet” 

personbilar och övriga fordon parkeras på den bortre parkering utanför stallet, se karta. Elplats 

för lastbil/husvagn kan köpas för 600 kr inkl. moms i sekretariatet. 
 

5. Identitetskontroll av samtliga hingstar sker i samband med veterinärbesiktningen. Där ska 

hingstens pass i original visas upp och chipavläsning samt provtagning för DNA göras. Blir 

hingsten godkänd skickas DNA-provet till SLU för en härstamningsanalys. Enligt SJVs 

förordning måste hingst vara DNA-typad innan den sätts i avel.  
 

6. Fotografering. Samtliga hingstar ska ha en officiell bruksprovsbild. För dig som inte valt 

möjligheten att skicka in bild innan bruksprovet (se info på www.swb.org/bruksprov) skall 

hingstar som går långt prov fotograferas tisdag 25/2 och direktkvalificerade hingstar fredag 

28/2. En enklare fotostudio kommer att finnas i Mellanridhuset och fotograf är på tisdagen 

Pernilla Hägg och på fredagen Yvonne Karlsson. Vid fint väder sker fotograferingen utomhus. 

 

Exteriörfotografering under bruksprovet   550 kr + moms 

Officiell bruksprovsbild till SWB och Tidningen Ridsport. Inkluderat i priset är även 

bruksprovsbilden för webpublicering för hingstägaren. 

 

Tid för fotografering bokas i sekretariatat. Fotografering tar ca 10 minuter/hingst. Privat 

fotosession kan bokas direkt med fotografen på telefonnummer 0705-80 89 81 eller maila 

pernilla.hagg@hotmail.com info, se www.pernillahagg.se för fredagen kontakta Yvonne 

Karlsson på nummer 0705-606752 eller maila horsemeadow@hotamail.com. 

 

7. Fri ridning (övriga tider publiceras på Equipe Online efter hand) 
 

Stora ridhuset                     Mellan Ridhuset 

Måndag 14.00-20.00                      14.00-20.00 

 

 

Fotografering kan vid dåligt väder ske i Mellan Ridhuset under tisdagen (hela dagen) och 

fredagen (förmiddagen). Longering endast tillåten på angiven plats i Lilla Ridhuset. 

 

8. Tillkännagivande. Direktkvalificerade hingstar tillkännages fredagen den 28/2. 3-åriga 

hingstar tillkännages i samband med Bruksprovsminglet lördag 29/2. För 4-åriga, 5-åriga och 

prestationshingstar tillkännages vid en presskonferens söndagen eftermiddag den 1/3 vilka 

hingstar som godkänts.  

 

Bruksprovsvinnarna i hoppning och dressyr fotograferas efter tillkännagivandet. 
 

9. Bruksprovsmingel. Lördag kväll arrangeras Bruksprov-mingel i restaurangen .  

Vi avnjuter en härlig buffé och under kvällen delas även ett antal priser ut.  

Pris buffé, inklusive välkomstbubbel och öl/vin/vatten 325:-. Biljetter bokas via 

bruksprov2020@hotmail.com 
 
 

10. Mat. Restaurangen kommer att hållas öppen hela evenemanget med början tisdag morgon. 
Förutom frukost, lunch och middag kommer det att finnas olika kvällsaktiviteter så som: 
 

• Tisdag 25 februari – Välkomstmiddag (bokningskod 25) 

• Onsdag 26 februari – Räkfrossa (bokningskod 26) 

http://www.pernillahagg.se/
mailto:bruksprov2020@hotmail.com
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• Torsdag 27 februari – Pubafton (bokningskod 27) 

• Fredag 28 Grillbuffé (bokningskod:28) 

• Lördag 29 Bruksprovsmingel (bokningkod:29) 

 

För mer information, priser och bokning maila bruksprov2020@hotmail.com eller ring Camilla 

Ericson på 0708-620455,läs mer här: www.adlahasten.swb.org/nyheter/mat-och _mingel/ 

 
   

11. Säkerhetsinformation. Vi vill påminna om säkerheten i samband med all hantering av 

hingstar. Vid all hantering av hingstar utanför stallarna måste godkänd hjälm bäras. Hantering 

av hingst utanför stallet ska utföras av person över 18 år. 
 

 

 

 Preliminärt dagsprogram 2020 (för exakta tider, se www.equipe.com) 

 

Fas I 

Tisdag 25/2 

Hela dagen 

Veterinär- och exteriörbedömning 3-, 4- och 5-åriga hingstar, samt prestationshingstar (6P)  

Kväll 

Välkomstmiddag 

 

Onsdag 26/2 

Förmiddag: 

Löshoppning 4- och 5-åriga dressyrhingstar samt 3-åriga hingstar (alla)  

Eftermiddag: 

Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hopphingstar, samt prestationshingstar (6P) (hoppning) under 

egen ryttare 

 

Torsdag 27/2 

Hela dagen: 

Gångarter I 3-åriga hingstar (samtliga) 

Gångarter 4- och 5-åriga hingstar (samtliga) under egen ryttare 

 

Kväll: 

Tillkännagivande av vilka hingstar AVN rekommenderat till fas II 

 

Fredag 28/2  

Förmiddag: 

Kvartsamtal med AVN. Vidareanmälan till fas II.  

Eftermiddag: 

Veterinär- och exteriörbedömning direktkvalificerade hingstar (6DK). 

Swede Horse hingstklasser i hoppning & dressyr 

 

 

Fas II 

Lördag 29/2  

Förmiddag: 

Löshoppning II för 3-åriga hopphingstar. 

Gångarter II i avdelning för 3-åriga gångartshingstar.  

mailto:bruksprov2020@hotmail.com
http://www.adlahasten.swb.org/nyheter/mat-och%20_mingel/
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Eftermiddag: 

Testryttare i hoppning och dressyr 4- och 5-åriga hingstar, samt prestationshingstar (6DK).  

Kväll: 

BRUKSPROVSMINGEL, Restaurangen 

 

Söndag 1/3 

Förmiddag: 

Gångarter i avdelning 4- och 5-åriga dressyrhingstar samt prestationshingstar under egen ryttare.  

Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hopphingstar samt prestationshingstar (6P) under egen ryttare. 

 

Eftermiddag: 

Presskonferens med tillkännagivande av godkända hingstar 

 

 

Välkommen till Bruksprovet  2020! 
 

 

 


