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Rådgivande bedömning äger rum under hösten och arrangeras av SWB i 
samarbete med bl a naturbruksgymnasier runt om i landet. Bedömningen är öppen 
för unga hingstar (1- 4 år) och i mån av plats även för äldre hingstar med meriter. 
Syftet med rådgivande bedömning är att hingstägaren ska få vägledning om hingsten 
kan vara intressant att visa vid bruksprov längre fram och därmed aktuell att behålla 
som hingst. Det fungerar också som en marknadsplats där det finns möjlighet att 
saluföra sin hingst.  
Hingstarna bedöms av två domare ur SWBs avelsvärderingsnämnd (AVN) med både 
hopp-, gångarts- och exteriörkompetens. Hingsten blir allsidigt bedömd och även 
härstamningen vägs in i det slutliga omdömet. Det är en inofficiell bedömning, vilket 
innebär att den inte är avelsvärderingsgrundande och inga poäng delas ut. Alla 
hingstar får ett muntligt och skriftligt omdöme. Viktigt att notera är att ett positivt 
utlåtande vid rådgivande bedömning inte på något sätt garanterar ett godkännande 
vid bruksprov. 
 
Startberättigade vid rådgivande bedömning är hingstar födda 2019-2021, samt även 
äldre hingstar med meriter. Vilka meriter som krävs för att en äldre hingst ska vara 
bedömningsbar i samband med bruksprov, se SWBs hingstreglemente punkt 4.1. För 
samtliga gäller dock att de måste vara registrerade i SWB med gröna eller gula 
papper i passet.  
För att vara visningsberättigad vid bruksprov krävs att hingsten uppfyller 
härstamningskraven enligt SWBs hingstreglemente punkt 3.1. För start i rådgivande 
krävs ej röntgen, status för andningsvägar eller WFFS status, vilket däremot är ett 
krav vid start i bruksprov. De hingstar som startar i bruksprov och som någon gång 
gått rådgivande bedömning får ett rabatterat pris vid bruksprovsanmälan, denna 
rabatt kan utnyttjas en gång. 
 
Bedömningen sker på samtliga platser i ridhus. Innan själva bedömningen ska  
hingstens mankhöjd mätas, detta sker på anvisad plats där också hingstens pass 
skall uppvisas.  
För hingstar upp till 2,5 års ålder liknar upplägget under själva bedömningen ett 
unghästtest. Hingsten bedöms först i lösgalopp, följt av löshoppning (anvisningar se 
nedan). I direkt anslutning till löshoppningen exteriörbedöms hingstarna vid hand. För 
1- och 2-åringarna är bedömningen klar här och domarkritiken ges.  
För 3-åriga hingstar kan man välja om hingsten skall löshoppas eller hoppas 
uppsuttet. Hopphingstar äldre än 3 år visas i uppsutten hoppning. För banskiss, 
hinderhöjder mm tas kontakt med SWB. De 3-åriga och äldre hingstarna ska även 
visas ridna i skritt, trav och galopp. Ridprovet sker i grupper, om högst fyra, efter att 
den sista hingsten har exteriörbedömts. Efter avslutat ridprov ger domarna kritiken för 
dessa hingstar.  
För äldre hingstar med prestationer kan enskild ridning i den disciplin meriterna 
uppnåtts bli aktuellt. Hingstarna ska vara förberedda för sin uppgift och ha tränats i 
samtliga delmoment innan bedömningstillfället. 
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Muntlig och skriftlig kritik ges för följande: 
Exteriör  

 typ (ras-, bruks- och könstyp) 
 huvud, hals och bål 
 extremiteter och rörelsernas korrekthet 
 skritt 
 trav  
 galopp (lös) 
 

Löshoppning  
Ridbarhet (hingstar 3 år och äldre) samt härstamning
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Anvisningar för löshoppning 
Löshoppning är vid rådgivande bedömning ett obligatoriskt moment. Hoppningen 
sker över tre hinder. De två första är hjälphinder med ett galoppsprång mellan som 
placeras ett galoppsprång före det tredje. Det tredje hindret är av oxertyp, utan 
fyllnad och med bakre bommen 10 cm högre än den främre. 
Avsprångsbom/markbom ska finnas framför oxern. Den bakre bommen ska vila på 
säkerhetsskållor.  
 
 
Skiss löshoppning: 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Lösgalopp kommer alltså inte att ske på så 
kallad ”åtta” på rådgivande bedömning. 
 
 

+/-7.30 - +/-7.60           +/-6.80 - +/-7.00            
              

+/-3.20 - +/-3.50 
              

Max ca 80 cm Max ca 70 cm 

  
          maxhöjd/maxlängd  
1–åring  0,60 /0,50 m 
2-åring   1,10 /1,00 m 
3-åring   1,30 /1,20 m 

(För de yngsta hingstarna betydligt lägre) 

Observera att de angivna höjderna är maxhöjder och 
att hindren höjs/sänks i samråd med ägaren/visaren. 
Hingsten kan komma att testas över högre hinder 
med ägarens medgivande. 

Lösgalopp sker runt hela banan 
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Visare och ryttares klädsel 
Vid visning för hand ska visare och medhjälpare vara prydligt och ändamålsenligt 
klädd/a. Visare och ryttare ska bära godkänd hjälm med knäppt hakband vid alla 
moment och vid all hantering av hästen på bedömningsplatsen. Sporrar får ej bäras. 
Spö är obligatoriskt. 
 
Hästens utrustning 
Alla hingstar ska under hela visningen bära träns med nosgrimma samt tyglar eller 
ledtygel, som tas av vid lösgalopp och löshoppning. Bettet ska vara av metall, och 
två- eller tredelat. Huvudlag och nosgrimma ska vara tillverkat av enbart läder. 
Benskydd fram (ej lindor) är tillåtet vid lösgalopp, löshoppning och ridning. 
Rekommenderas vid löshoppning. 
 
Observera att ägare till hingst som visas på rådgivande bedömning 

måste vara medlem i SWB! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


