Proposition 2020
SWB Unghästtest & Ridhästtest samt
ASRP Treårstest och Kvalitetsbedömning

SWB Örebro
Allmänna bestämmelser
För allmänna bestämmelser se SWB:s Bedömningsreglemente samt ASRP:s Bedömningsreglemente.
Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av aktuella bedömningsreglementen där utförlig
beskrivning av bedömningen finns. Reglementen finns på www.swb.org och på www.asrp.se

Särskilda bestämmelser
1.

Bedömningen äger rum i Askersund lördagen den 23 maj på familjen Willéns anläggning
Bedömningsledare: Lena Gävert, tel.: 0768–440155, mail: info@swborebro.com
Kontaktperson: Lena Gävert, tel.: 0768–440155, mail: info@swborebro.com
och Maud Olausson 070–3208889, info@swborebro.com

2.

Domare: Överdomare: Telefon alt. behörig domare på plats, Exteriör: Ove Stensson.
Gångarter/ridprov: Vanja Wallemyr, Hoppning: Hans Wallemyr.

3.

För att delta i SWB:s bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB och
en regional avelsförening. Medlemsnummer SKALL anges vid anmälan. Medlemskap löser du på
SWB:s hemsida https://swb.org/bli-medlem. För att delta i ASRP:s bedömning krävs medlemskap i
ASRP enligt deras reglemente.

4.

Ordinarie anmälningsavgift är 1500 kr. För SWB Örebros egna medlemmar lämnas 300 kr rabatt.

5.

Ordinarie anmälan stänger tisdagen den 12 maj kl. 18.00. Då skall betalning till SWB Örebro ha gjorts
enligt anvisning under punkt 15. I annat fall räknas anmälan som en efteranmälan.

6.

Länk till tävlingen: https://tdb.ridsport.se/meetings/55695

7.

Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 300 kr.

8.

Första anmälningsdag är måndagen 2018-03-09 kl. 18.00.





9.

Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång.
Registrering av betalning räknas som anmälningsdag.
4-åring och äldre hästar ska anmälas till antingen löshoppning eller uppsutten hoppning.
Det är ÄGAREN av hästen som skall anmäla hästen och denne ska ange ryttare/visare i
meddelanderutan till arrangör.
Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag där betalning räknas
bekräftad anmälan. De som inte får plats sätts upp på reservlista. 3- och 4-åriga hästar samt 5åriga fölston har företräde till bedömningen enligt SWB Bedömningsreglemente 2019.

Anmäld häst räknas som startanmäld. Avanmälan skall göras (oavsett orsak) på telefon 0768440155.

10. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva
anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 2020-05-16 kl. 18.00.
11. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
12. Vaccinationsintyg skall visas upp vid anmodan/bifogas anmälan.
13. Uppstallning finns ej.

14. Banor.
Unghästtest: Exteriör och löshoppning i ridhus. Ridprov i inhägnad utomhusbana.
Ridhästtest med löshoppning: Exteriör och gångarter i inhägnad utomhusbana. Löshoppning i
ridhus.
Ridhästtest med uppsutten hoppning: Exteriör och gångarter i inhägnad utomhusbana. Hoppning
på utomhusbana.
Särskild information: Askersunds Ridklubb har en ny stor utomhusbana med utmärkt underlag som
rymmer både hoppning och dressyr/gångarter utan att det blir trångt.
15. Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).
16. Betalning ska ske i samband med anmälan.
a.
b.
c.
d.

Betalning kan ske till SWB Örebros bankgiro: 5011 - 6391
Betalning kan ske till SWB Örebros Swish: 123 613 80 36
Ange Ägarens namn, hästnamn och klassnummer.
Kvitto på betalning ska visas upp vid anmälan i sekretariatet. Ofullständig betalning
räknas som efteranmälan vilket medför en extra kostnad på 300 kr.

17. Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida, www.swborebro.com
samt på Equipe.
18. Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får erforderlig information inför
bedömningen.
19. Rätt till ändringar förbehålls.
20. För att kval ska gälla till Breeders Trophy skall DELTAGARBEVIS vara löst före start, se
https://equestrian-weeks.swb.org/los-deltagarbevis/. Undantaget är 3-åriga hästar som inte
behöver deltagarbevis. se https://equestrian-weeks.swb.org/
21. Ytterligare information: Miljöträning med löshoppningsring kommer att erbjudas lördag 2020-04-25
på eftermiddagen och söndag 2020-04-26 på förmiddagen, vilket vi rekommenderar att man
genomför. Se information på www.swborebro.com
Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWB:s bedömningsreglemente.

