
  

SWB Örebro Eklunda OPEN Foalchampionship 
Proposition för 2021-09-05 

Huvudsponsorer: 
RS Mustang & Eklunda Stuteri 

 
Allmän information 
Fölchampionatet är ett öppet regionalt championat. Syftet med arrangemanget är att ge uppfödare 
möjlighet att marknadsföra sina föl för försäljning och bereda ryttare/uppfödare att hitta sin nya stjärna. 
Utrusning 
Utrustning i enlighet med SWB Fölbedömningsreglemente. Visningen sker efter domarens anvisningar. 
Hoppföl har möjlighet att få ha bom alt 3 bommar i pyramid liggande på marken. Det påverkar inte 
bedömningen men kan underlätta för filmning och marknadsföring av fölet.  
Poäng och placering 
Fölen får inga poäng.  Placering i respektive gren: BIS (Best In Show/(Champion), BIM (Bäst i motsatt kön), 
2:a plats och 3:e plats. Föl uttagna till finalring räknas som 4:e placerade. Övriga placeras ej. 
Kvalificerade att delta 
Alla föl inregistreringsbara i SWB:s stambok (ej ponnyföl) oavsett om de är visade eller inte. Vid många 
anmälningar prioriteras föl som visats vid SWB Fölbedömning. Vid många anmälda avgör 
anmälningstidpunkten samt om fölet tidigare har visats.  
Begränsat antal starter/gren: Maximalt antal starter under dagen är 60 starter. 
 
Särskilda bestämmelser  

1. Bedömningen äger rum på Örebro, Eklunda stuteri, Täby: 
Förmiddag: Dressyrföl. Eftermiddag: Hoppföl 
Bedömningsledare: 
Bedömningsledare Lena Gävert 076 - 8440155, kaizcenn@hotmail.com  

2. Domare: Hans Wallemyr samt eventuellt hemlig gästdomare (om resor tillåts) 
3. Sekretariat:  

Under bedömningsdagen: Sonja Lneickova, tel 070-6758078, mail: sonja.ln@telia.com 
Kontaktperson fram till bedömningsdagen: Lena Gävert, 076 - 8440155: kaizcenn@hotmail.com 

4. Länk till tävlingen på tdb: https://tdb.ridsport.se/meetings/61743 
5. Ordinarie anmälningsavgift: Medlem i SWB Örebro: 400 kr. Övriga 600 kr.  
6. Efteranmälningsavgift: 200 kr. 
7. Ordinarie anmälan: Stänger 2021-08-27 kl. 18.00. Betalning efter det räknas som en efteranmälan.  
8. Efteranmälan till championatet stänger 2021-08-31 kl. 18.00. 
9. Första anmälningsdag är 2021-08-01 kl. 18.00.  
10. Betalning: Betalning för uttagna föl ska finnas registrerad hos SWB Örebro senast 2021-09-01 kl. 18.00 

på enligt punkt 13 nedan 
11. Uttagning för deltagande: Alla är välkomna att anmäla sitt föl. Vid många anmälningar prioriteras föl 

som visats vid SWB Fölbedömningar. Ange vart fölets visats/kommer att visas i meddelande till 
arrangör.  



  
12. Anmäld häst räknas som startanmäld. Avanmälan skall göras (oavsett orsak) på telefon 0768-

440155. Anmälan att hästen anlänt till anläggningen sker på sms till sekretariatet (Sonja Lnenickova) 
på telefon: 070-6758078. Man behöver således inte anmäla sig i sekretariatet. 

13. Återbud: Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva 
anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 2021-08-31 kl. 18.00. Avanmälan ska göras på 
telefonnummer 0768440155 (Lena Gävert) 

14. Betalning ska vara SWB Örebro tillhanda senast 2021-09-28 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 samt Klass/listnr.  
d. Kvitto på betalning ska kunna visas upp vid anmälan i sekretariatet. Ofullständig betalning 

räknas som efteranmälan. 
15. Uppstallning: Finns i viss mån. Kontakta Lena Zeiloth för detta på telefon 0705785862.  
16. Servering: Enklare servering i enlighet med restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Serveringen 

sponsras av AGRIA. 
17. Publik: Välkomnas i enlighet med SWB och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dagen. 

Deltagare förväntas hålla avstånd (minst 2 meter) från funktionärer och varandra under vistelsen på 
anläggningen samt vistas på angivna platser på anläggningen. 

18. Resultat: Priser och rosetter hämtas i anslutning till sekretariat på anvisad plats. Information och 
resultat läggs ut på arrangörsföreningens hemsida, www.swborebro.com  

19. Inställt arrangemang: Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva 
anmälningsavgiften.  

20. Bedömningsring: Örebro/Eklunda: Bedömningen sker i ridhus ca 20 x 60 m  
21. Nummerlappar: Stoet ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av 

arrangören).  
22. Ägare till respektive häst ansvarar för att visare får all nödvändig information inför bedömningen.  
23. Fotografering av fotograf Pernilla Hägg och EquiSport är bokat för fotografering och filmning av 

era föl: Betalning för dessa tjänster sker separat till dem och ingår inte i anmälningsavgiften.  
24. Priser till ett värde av minst 32000 kr:  

a. RS Mustang: Värdecheckar på valfri produkt/er: Segerföl (BIS) 3000 kr, Bäst i motsatt kön 
(BIM) 2000 kr, Reservsegrare och Andra reservsegrare 1000 kr var samt att alla deltagare får 
1 säck fölfoder från RS Mustang 

b. Eklunda Stuteri: Värdecheckar på valfri avgift (stationsavgift/seminavgift eller språng 
Eklundahingst) Segerföl (BIS) 3000 kr, Bäst i motsatt kön (BIM) 2000 kr, Reservsegrare och 
Andra reservsegrare 1000 kr var. 

c. SWB Örebro: Värdecheckar på SWB Örebro Profilkläder Segerföl (BIS) 1000 kr, Bäst i motsatt 
kön (BIM) 500 kr, Reservsegrare och Andra reservsegrare 250 kr var samt innehåll i 
goodiebags.  

d. Agria: Fika samt innehåll i goodiebags 
25. Rätt till ändringar förbehålls. 


