
 
Proposition 2022  

                   SWB MÄLARDALEN 
           Unghästtest för 3 och 4-åringar 

 
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 mm, 
finns på www.swb.org. 
 

Särskilda bestämmelser  
1. Bedömningen äger rum på Strömsholm  

Nr  1: 14-15 maj        
Nr 2: 19-21 juni 
Kontaktperson: GunBritt Pettersson 070-3188114  swb.malardalen@telia.com           
Bedömningsledare:   Nr 1: Åsa Hedberg 076-1915300  asa.m.hedberg@gmail.com 
                            Nr 2: Susanne Stenfors 0708-422191 stenfors.susanne@gmail.com 

2. Domare: Överdomare: per telefon.   Exteriör: Nr 1: Ove Stensson. Nr 2: Christina Olsson.  
 Hoppning:  Nr 1 och 2: Marianne Leffler              Ridprov: Nr 1 o 2: GunBritt Pettersson                                    
3. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB och en 

regional avelsförening 2022. Medlemsnummer SKALL anges vid anmälan. Medlemskap löser du på 
SWBs hemsida www.swb.org och måste vara betalt före start. 

4. Anmälningsavgiften är 1550 kr. Föreningens egna medlemmar får 100 kr rabatt. Alla anmäler i 
samma klass, medlemmar i annan lokalförening lägger till en anmälan på lista för extra 100 kr.  
Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 500 kr.  

5. Anmälan och betalning skall göras senast den   Nr 1:  2 maj      Nr 2:  7 juni.     Anmälan via TDB 
https://tdb.ridsport.se.  OBS nya rutiner på TDB. Se TDB för info.  Betalning sker via TDB.         
Första anmälningsdag är Nr 1:  1 april   och   Nr 2: 15 maj.   

• Observera att bedömningen kan bli full och anmälan stängas före anmälningstidens utgång.  
• Ryttare/visare anges i anmälan. 
• Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att anmälningsavgiften är 

betald enligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista. OBS Nya rutiner i TDB. 
6.  Alla deltagande hästar skall vara grundvaccinerade med 2 vaccinationer mot hästinfluensa, dock inte 

senare än 7 dagar före bedömning. Vaccinationsintyg skall visas vid mätningen i anslutning till 
parkeringen. 

7. Uppstallning kan beroende på smittläge eventuellt finnas i Ridskolan Strömsholms regi. Anmälan o 
betalning via Ridskolan Strömsholms hemsida, www.stromsholm.com     Besök Strömsholm / Boka 
gästuppstallning 

8. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften. 
9. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinärintyg återbetalas halva 

anmälningsavgiften om återbud anmäls senast tisdag före bedömning. Veterinärintyget skall vara 
SWB Mälardalen tillhanda inom en vecka efter bedömningen.  
Skickas till GunBritt Pettersson,  Olbo 143,   740 46 Östervåla. 

10.  Anmäld häst anses startanmäld om inte avanmälan gjorts. 

 Avanmälan skall göras per tel 070-3188114 eller via tdb.  

Passet skall visas vid ID-kontroll och mätning.  



11.  Banor: Samtliga bedömningar sker i ridhus.  
12. Hästen ska vara försedd med nummerlapp vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören). 
13. Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida, www.malardalen.swb.org  

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. 
15. Fotograf kommer att finnas på plats och bedömningen kan komma att filmas och eventuellt 

publiceras. Den som ej vill bli fotograferad/filmad meddelar detta till funktionär vid inträdande av 
banan. 

16.  För info om Breeders Trophy se  http://swedehorse.swb.org/ 
 

Saluhästmingel  
I samband med bedömningarna ordnar vi en mötesplats för alla som vill köpa eller sälja 
häst. Tanken är presentera hästarna i en katalog i förväg, träffas på plats för att prata 
mer.  
Själva hästen visas antingen vid bedömningen på plats eller senare. 
Mer info kommer på hemsidan och i sociala medier. 

 
 
 
 

 
 
 Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade i SWBs bedömningsreglemente  
 
 
 
 
 
 


