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MEDDELANDE TILL HÄSTÄGARE/RYTTARE/VISARE   

Välkommen till Unghästtest den 18 maj 2019 familjen Willéns anläggning i 

Askersund.   

Vi ber dig att noggrant läsa igenom följande:   

Kontrollera tidsprogrammet. Vid eventuellt återbud ring omedelbart till 

sekretariatet på telefon 0768-440155.  

Sekretariatet öppnar 30 min innan dagens första katalognummer. Samtliga 

hästar skall innan bedömningen ID-kontrolleras och mätas. Detta görs på 

anvisad plats i anslutning till visningsringen. Se anläggningsskiss som bifogas i 

eget dokument. 

OBS! Se till att du har väl tilltagen tid till detta före visningen.   

Bedömningsregler:   

Dessa framgår av propositionerna och genom Bedömningsreglementet på 

SWB:s hemsida www.swb.org 

Bedömningsprotokollet hämtas i sekretariatet efter bedömningen.    

 

Startanmälan:   

Vid ankomsten anmäler du dig i deltagarsekretariatet i cafét där 

originalhandlingar och vaccinationsintyg på din häst skall visas.   

Kontrollera att vaccinationerna är inlagda i tdb. 

 

Identitetsbeviset skall även medföras vid ID-koll och mätning. Nummerlappar 

skall bäras med hästens katalognummer på.  Medtag egna nummerlappar.  

Hästnummer och Katalognummer är det samma.   

 

Betalning:   

TÄNK PÅ: De hästägare som inte fullgjort sin betalning riskerar att få betala 

efteranmälningsavgift i sekretariatet för att hästen skall få visas. Vänligen kolla 

att avgifter dras i tid och att hästen inte står som struken i din tdb även om den 

finns på startlistan. Startanmälan har skett manuellt. 

http://www.swb.org/


 

Visning: Unghästtest för 3-åringar 

Efter ID-kontroll och mätning visas hästarna en och en i ridhuset. Ridprov 

genomförs på anvisad plats för treåringar 

Se Råd och anvisningar för visning på www.swb.org 

Hästar som skall avlägga ridprov hänvisas till anvisad plats efter sin bedömning. 

Hästarna rids i grupp om 2 eller enskilt efter visarens önskemål och enligt ök 

men domare. 

 

Observera: 

Vid löshoppning skall du själv ha med dig ett team. Det är lämpligt att med 3 - 4 

personer som kan vara med och assistera din häst på bästa sätt under 

bedömningen. Behöver du assistans med t. ex att stoppa hästen före eller 

efter, så kan du be om det. 

 

Preliminärt program: 

Kl. 08.00 Hingstar visas först på morgonen 

 

Preliminär startlista publiceras 2019-05-12 

Slutlig startlista publiceras efter att efteranmälningstiden gått ut den 15/5. 

 

SWB Örebro bjuder alla sina medlemmar på en kopp kaffe.  

Varmt välkomna!! 

 

 

http://www.swb.org/

