Proposition för Bruksprovet 2022
Strömsholm 28 februari – 5 mars

SWBs fulla intention är att genomföra bruksprovet efter Folkhälsomyndighetens
restriktioner och riktlinjer som finns gällande Covid-19. Restriktioner som vi inte kan
styra över kan dock komma att påverka genomförandet.

Särskilda bestämmelser
Anmälan och betalning


Anmälan sker via Tävlingsdatabasen (TDB) och öppnar 17 december 2021.
Anmälningsavgiften kommer att faktureras via Equipay direkt till er e-post. Fakturorna
kommer skickas löpande efterhand som anmälningarna kommer in och ska vara betald
senast 18 februari. Ordinarie anmälningstid utgår den 5 februari 2022 kl 18.00. Maxantal
anmälda hingstar är 50st. Efteranmälan tas emot i mån av plats fram till den 12 februari kl
18.00. För efteranmälningsavgift i de olika klasserna, se TDB.



Hingsten måste vara registrerad hos SWB för att kunna anmälas.



Hingstens ägare/hingsthållare måste vara medlem i SWB för att hingsten ska vara
startberättigad.



Kontrollera vid anmälan att samtliga uppgifter om hingsten är korrekta. Har tex. ägarbyte
skett ska detta rapporteras till SWB.



Anmäld hingst ska ha genomgått hingströntgen, endoskopering av luftvägar utan
anmärkning samt vara WFFS-testad med resultat. Röntgenbilder insändes senast 31 januari
per mejl till ulrica.holst@swb.org, alternativt per post till SWB, Box 2, 247 29 FLYINGE.



Anmäld hingst ska vara chipmärkt och chipnumret ska vara infört i passet. Samtliga hingstar
identitetkontrolleras i samband med veterinärbesiktningen.



Anmäld hingsts fader ska vara stamboksförd och hingsten ska uppfylla övriga
härstamningskrav som anges i Hingstregelverket.



Verifierad information om hingsts mödernemeriter, utöver de som finns tillgängliga på
blup.se ska insändas till SWB per post eller mejl (se adresser ovan) vid anmälningstidens
utgång. Blankett till detta hittar du på www.swb.org. Informationen som ska skickas in är
meriter (tävlingsresultat samt unghästmeriter från utlandet) och avkommemeriter för mor,
mormor och mormorsmor. Gäller även eventuella exporterade avkommors meriter.



Har hingsten vid något tillfälle visats vid rådgivande bedömning är priset i Fas I reducerat
med 1000 kr inklusive moms. Visningsplats och år anges i anmälan.
Efter kontroll hos SWB återbetalas rabatten till anmälaren. Observera att rabatten
återbetalas efter anmälningstidens utgång och att full betalning måste ha skett innan.



De ägare vars hingstar går vidare till Fas II (4- och 5-åringar samt prestationshingstar klass
6P) betalar ytterligare en avgift på plats, se nedan. 3-åriga hingstar gör enbart ett prov i en
fas.



Prestationshingstars meriter ska insändas till SWB per post eller mejl (se adresser ovan) i
samband med anmälan, dock senast vid anmälningstidens utgång. Glöm ej att uppge
hingstens namn! Vilka prestationer som en äldre hingst ska ha uppnått för att vara
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visningsberättigad (bedömningsbar), se Bedömningsregelverket för Bruksprov kap. 1.3.3.3
och Hingstreglementet punkt 4.1.1



Avgiften för en eventuell betäckningslicens ingår ej i anmälningsavgiften.

Avanmälan
 Vid eventuell avanmälan återbetalas hela anmälningsavgiften utom 3 000 kr mot uppvisande
av veterinärintyg fram till en vecka före provet börjar. Därefter återfås anmälningsavgiften
utom 4 000 kr fram till och med veterinärbesiktningen.
OBS! Anmälningsavgiften kan inte återfås efter att hingsten har passerat
veterinärbesiktningen med undantag för hingstar som har så pass avvikande exteriör att de
inte kommer att kunna godkännas oavsett hur de presterar vid prestationsproven. På
inrådan av AVN kan företrädare för sådan hingst välja att avbryta provet och återfår då halva
anmälningsavgiften.

Uppstallning




Uppstallning ingår i anmälningsavgiften och sker i permanenta boxar på Strömsholms
anläggning. Boxarna är uppströdda med 4st spånbalar vid ankomst. Samtliga hingstar utom
de kvalificerade (Klass 6K) skall stallas upp under bedömningsdagarna. För hingstar i klass
6K är det frivilligt.
Stallarna är bevakade och endast behöriga personer har tillträde.
All uppstallning sker på egen risk.

Bedömningsplatser och uppvärmning





Veterinärbesiktning sker på anvisad plats i RS Hovslageri.
Övriga bedömningsmoment kommer att hållas i Röda Ridhuset (75 x 25 m).
Uppvärmning sker i Nya Ridhuset (62 x 22 m), möjlighet till longering kommer finnas i Nya
Ridhuset.

Fotografering


Samtliga hingstar ska ha en officiell bruksprovsbild. Den kan antingen skickas till SWB innan
eller tas under bruksprovet första dag. För utförlig information om vilka kriterier bilden ska
uppfylla, se https://swb.org/bruksprov/

Övrigt




Anmälda hingstar samt meddelande till ägare, visare och ryttare samt detaljregelverk för
Bruksprov 2022 publiceras på www.swb.org.
Förslag på boende; se https://swb.org/bruksprov/

Kontakt
 Vid eventuella frågor, kontakta SWB via ulrica.holst@swb.org eller 046-646 51 .
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Klassinformation och avgifter
Klass 3

3-åriga hingstar

16 000 kr

Klass 4L

4-åriga hingstar, löshoppning (Fas I)

16 000 kr

Klass 4U

4-åriga hingstar, uppsutten hoppning (Fas I)

16 000 kr

Klass 5L

5-åriga hingstar, löshoppning (Fas I)

16 000 kr

Klass 5U

5-åriga hingstar, uppsutten hoppning (Fas I)

16 000 kr

Klass 6P

Prestationshingstar som uppfyller kraven för
bedömningsbarhet enligt hingstreglementet kap. 4.1,
men som meritmässigt ej uppfyller kraven för att vara
direkt berättigade till betäckningslicens. (Fas I)

13 000 kr

Klass 6F

Förädlarhingstar (fullblod, fullblodsaraber)

11 000 kr

Klass 6K

Utländska hingstar som skall vara stationerade i Sverige
och som meritmässigt uppfyller kraven för att
vara direkt berättigade till betäckningslicens

6 000 kr

Deltagit i rådgivande bedömning (hingsten skall även
anmälas i någon av klasserna ovan)

-1 000 kr

Klass 11
Klass 12

Elplats

Klass 13

Hingsten är till salu

700 kr
0 kr

Fas II för 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar (6P)
(anmäles och betalas på plats)
Samtliga avgifter är inklusive 25% moms.
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Preliminärt dagsupplägg kan komma att ändras beroende på antalet anmälda
hingstar.
Beskrivningen nedan är utan inbördes ordning.
Fas I
Måndag
28/2

Tisdag 1/3

Bedömning
Veterinärbesiktning och exteriörbedömning 3-, 4- och 5-åriga hingstar samt
prestationshingstar.
Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar
(hoppning).
Löshoppning 3-åringar (alla) + 4- och 5-åriga dressyrhingstar.

Onsdag 2/3 Gångarter 3-, 4- och 5-åriga hingstar samt prestationshingstar (dressyr).
”Kvartsamtal”
Torsdag
3/3

Veterinärbesiktning och exteriörbedömning Kvalificerade samt
förädlarhingstar (6K och 6F).

Fas II
Fredag 4/3

Testryttare dressyr och hoppning, 4- och 5-åriga hingstar samt
prestationshingstar.
Löshoppning 3-åringar hopphingstar.
Gångarter 3-åriga dressyrhingstar.

Lördag 5/3

Gångarter 4- och 5-åriga dressyrhingstar samt prestationshingstar
(dressyr).
Uppsutten hoppning 4- och 5-åriga hopphingstar samt prestationshingstar
(hoppning).
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