SWB Örebro
Proposition 2020-08-16
för fölbedömning och exteriörbedömning av ston
samt ASRP-föl
Allmänna bestämmelser
För allmänna bestämmelser se SWBs Bedömningsreglemente. Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för
att ta del av SWBs Bedömningsreglemente, där utförlig beskrivning av bedömningen finns. Reglemente m m,
finns på www.swb.org.

Särskilda bestämmelser
1. Bedömningen äger rum på två platser:
Morgon/förmiddag: Askersund, fam. Willéns Ridhus, Byvägen 32, Askersund,
Eftermiddag/kväll: Örebro, Eklunda stuteri, Täby
2. Bedömningsledare:
Bedömningsledare Askersund: Lena Gävert 076 - 8440155, kaizcenn@hotmail.com
Bedömningsledare Eklunda: Maud Olausson, 070 - 3208889, mail: maud.olausson@telia.com
3. Domare: Christina Olsson
4. Sekretariat:
Under bedömningsdagen: Jenny Karlsson, tel 070 - 7414116, mail: jennymejjs@gmail.com
Kontaktperson fram till bedömningsdagen: Lena Gävert, 076 - 8440155: kaizcenn@hotmail.com
5. Deltagande: 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.
6. Länk till tävlingen: https://tdb.ridsport.se/meetings/57313
7. Anmälningsavgifter.
a. Fölbedömning:
Medlem i SWB Örebro: 500 kr. Medlem SWB samt annan regional förening: 600 kr.
b. Anmälningsavgift för ston som skall bedömas exteriört:
Medlem i SWB Örebro: 300 kr. Medlem SWB samt annan regional förening: 400 kr.
8. Ordinarie anmälan: Stänger fredagen den 7 augusti kl. 18.00. Betalning efter det räknas som en
efteranmälan.
9. Betalning: Anmälan och betalning skall göras senast 2020-08-07 kl. 18.00 på enligt punkt 17 nedan.
10. Anmälan till bedömningen stänger tisdagen 2020-08-12 kl. 18.00.
11. Första anmälningsdag är onsdagen 2020-06-26 kl. 18.00. Observera att bedömningen kan bli full
och anmälan stängas före anmälningstidens utgång. Vid för många anmälningar gäller turordning
efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är betald enligt proposition. De som inte får plats
sätts på reservlista. Registrering av betalning räknas som anmälningsdag.
12. Efteranmälningar tas emot till och med 2019-08-11 kl. 18.00 i mån av plats mot förhöjd avgift,
efteranmälningsavgift + 100 kronor.

13. Anmäld häst räknas som startanmäld. Avanmälan skall göras (oavsett orsak) på telefon 0768440155. Anmälan att hästen anlänt till anläggningen sker på sms till sekretariatet (Jenny Karlsson) på
telefon: 0707414116. Man behöver således inte anmäla sig i sekretariatet.
14. Pass och vaccination visas endast hos ID-kontrollanten. Vänligen träna hästen mycket på
mätningsförfarandet. Många hästar kommer otränade på detta vilket medför skaderisk för IDkontrollanten.
15. Föl anmäls med sitt Registreringsansökansnummer och till klass för hopphärstammade eller
gångartshärstammade föl.
16. Återbud: Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva
anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 2 dagar före bedömningen. Avanmälan ska göras
dagen innan på telefonnummer 076 - 8440155 (Lena Gävert)
17. Betalning ska ske senast 2020-08-07 kl.18.00 enligt följande:
a. Betalning kan ske till SWB Örebros bankgiro: 5011 - 6391
b. Betalning kan ske till SWB Örebros Swish: 123 613 80 36
c. Ange Ägarens namn, hästnamn och klassnummer.
d. Kvitto på betalning ska visas upp vid anmälan i sekretariatet. Ofullständig betalning räknas
som efteranmälan vilket medför en extra kostnad på 100 kr.
18. Uppstallning: Finns ej.
19. Servering: Enklare servering i enlighet med restriktioner från Folkhälsomyndigheten.
20. Publik: Angiven publikplats kommer att finnas för de som har deltagande häst. Platsen ska lämnas så
snart hästen är visad. Deltagare förväntas lämna anläggningen så snart visningen av hästen är färdig.
21. Resultat: Protokoll och rosetter (deltagare och evt. diplom) hämtas i anslutning till sekretariat på
anvisad plats. Information och resultat läggs ut på arrangörsföreningens hemsida,
www.swborebro.com
22. Avstånd: Deltagare förväntas hålla avstånd (minst 2 meter) från funktionärer och varandra under
vistelsen på anläggningen samt vistas på angivna platser på anläggningen.
23. Inställt arrangemang: Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva
anmälningsavgiften.
24. Bedömningsring: Askersund: Bedömningen sker i ridhus ca 20 x 60 m, avskärmat för 20 x 40 m enligt
bedömningsreglementet. Örebro/Eklunda: Bedömningen sker i ridhus ca 20 x 60 m eller alternativt
utomhus beroende på väder, avskärmat för 20 x 40 m enligt bedömningsreglementet.
25. Nummerlappar: Stoet ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av
arrangören).
26. Ägare till respektive häst ansvarar för att visare får all nödvändig information inför bedömningen.
27. Rätt till ändringar förbehålls.

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser i SWBs Bedömningsreglemente för föl.

