Proposition 2020
Unghästtest
Allmänna bestämmelser
För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/visare till anmälda hästar ansvarar för att ta del
av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente mm, finns på
www.swb.org.

Särskilda bestämmelser
1.

Bedömningen äger rum i familjen Karlssons ridhus i Frödinge den 23 maj 2020
Bedömningsledare: Monica Holmberg tel.070-672 41 66 mail: upprumhult@telia.com
Kontaktperson: Angelica Karlsson tel. 070-215 30 28 mail: angelica.swbnkl@outlook.com och Charlotte
Liliemark tel. 070-952 49 49 mail: lottaliliemark@yahoo.se

2.

Domare: Ulrika Jacobs, Anki Karlsson och Eva Gudmundsson Överdomare: via telefon Exteriör: Ulrika
Jacobs Löshoppning: Eva Gudmundsson Ridprov: Anki Karlsson

3.

För att delta i SWBs 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 2020 SKALL
medlemsnummer anges vid anmälan. Medlemskap löser du på SWBs hemsida https://swb.org/bli-medlem/

4.

Anmälningsavgiften är 1 200 kr. SWB Norra Kalmar läns egna medlemmar får 200 kr rabatt och anmäler i
särskild klass. Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 300 kr.

Anmälan med åtföljande betalning skall vara arrangören tillhanda senast den 15 maj 2020 på
https://tdb.ridsport.se/meetings/56518/.
5.

Betalning sker till Bg 5475–4569 alternativt via swish nr 123 684 1399. Betalningen märks med ägarens
namn, medlemsnummer i SWB och hästens namn.
•
•
•
•

Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång.
Ryttare/visare anges i anmälan.
Om bedömningen inte är full redan utifrån de första prioriteringsgrunderna angivna under p 16 nedan
prioriteras även efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition. De som
inte får plats sätts upp på reservlista.
OBS!!! Se särskild information med anledning av Covid 19 under punkten 16.

6.

Alla deltagande hästar skall vara grundvaccinerade med 2 vaccinationer mot hästinfluensa, dock inte
senare än sju dagar före bedömning. Vaccinationsintyg skall visas före urlastning.

7.

Uppstallning finns i mycket begränsad omfattning och är förbehållen den som visar fler hästar.

8.

Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.

9.

Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva
anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 3 dagar före bedömningen.

10. Banor: Exteriör & Löshoppning: Ridhus, Ridprov: Inhägnad uteridbana
11. Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).
12. Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida, www.swbnkl.se
13. Ägare till respektive häst skall se till att ryttare/visare får erforderlig information inför bedömningen.
14. Rätt till ändringar förbehålles. OBS!! att bedömningen kan ställas in med kort varsel om
smittskyddsrekommendationerna ändras. Vid inställd bedömning av dessa skäl återbetalas
anmälningsavgiften.

15. Särskild information med anledning av Covid 19 –
Angående Covid -19 och årets unghästtest i SWB Norra Kalmar
Styrelsen i SWB Norra Kalmar Län har efter diskussioner enats om en strategi gällande hur vi förhåller oss till
unghästtesterna i år.
Vi följer SWBs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vid en första riskbedömning sett att vi
genom att ha tydliga rutiner och en logistiskt välplanerad bedömningsdag kan genomföra det planerade testet
i Frödinge den 23 maj 2020.
Vi planerar – med ändring av vad vi tidigare aviserat - att 2020 endast genomföra Unghästtest då vi behöver
hålla nere hästar och människor på plats samtidigt för att kunna genomföra en så säker visning som möjligt ur
smittskyddssynpunkt och det är svårt att åstadkomma med två parallella tester med så olika upplägg.
För att undvika längre resor mellan olika regioner med ökad risk för smittspridning väljer vi dessutom att i
första hand prioritera deltagande hästar från medlemmar i SWB Norra Kalmar län och om det skulle behövas
bland dessa även prioritera ston som planeras att betäckas 2020.
För att kunna genomföra ett så säkert test som möjligt kommer arrangemanget vara publikfritt och det
kommer bara att visas 3 hästar per timme. Till varje häst får medfölja högst 3 personer.
Uppstallning kan eventuellt erbjudas i mycket begränsad omfattning och är i så fall förbehållen den som visar
fler hästar vid testet.
Vi kommer i år inte att ha någon form av servering under dagen.
Vi vill också rikta en tydlig uppmaning till Dig som vid tiden för testen har symptom på sjukdom, även om det
är lindriga sådana att stanna hemma och inte komma till vårt test vare sig som visare eller medhjälpare. Vi
planerar att ha extra funktionärer på plats för att den som behöver stanna hemma av smittskyddsskäl ska
kunna få viss hjälp att visa sin häst.
Eftersom läget är som det är, så måste såväl vi som arrangörer som den som anmäler till vårt test, vara
medvetna om och förberedda på att det med kort varsel kan komma nya rekommendationer/restriktioner från
folkhälsomyndigheten, regeringen eller andra myndigheter som kan leda till att vi måste ställa in vårt test.
Vi väljer därför att använda oss av ett system med betalning via bg eller swish för att kunna vara så flexibla
som möjligt inför testet. Vid inställt test av orsaker relaterade till Covid-19 återbetalas anmälningsavgiften.
Hälsningar
Styrelsen i SWB Norra Kalmar

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs bedömningsreglemente

