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MEDDELANDE TILL HÄSTÄGARE/RYTTARE/VISARE   

Välkommen till SWB Örebro Unghästtest den 19 maj 2018 på 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. Detta telefonnummer kommer även att vara till sekretariatet under 

bedömningsdagen. 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. 

Bedömningsprotokollet hämtas i sekretariatet efter bedömningen.    

 

Startanmälan:   

Vid ankomsten anmäler du dig i deltagarsekretariatet i caféet där originalhandlingar och 

vaccinationsintyg på din häst skall visas. Det krävs 2 grundvaccinationer, dock senast 7 dagar 

före dvs senast vaccinerad den 12/5   

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.   

TÄNK PÅ: 

Kontrollera att betalning kunnat ske från tdb, annars räknas din häst som struken.  

 

Visning: Unghästtest för 4-åringar 

Ingen veterinärbesiktning. Efter ID-kontroll och mätning genomför hästarna exteriör och 

gångartsbedömning utomhus i grupper om 2 på anvisad plats. Efter denna bedömning 

genomförs den uppsuttna hoppningen inomhus.  



Ska 4-åringen löshoppas istället görs detta innan visningen av 3-åringarna påbörjas. Det 

kommer dock att vara viss väntetid eftersom löshoppningsringen ska byggas efter att 

uppsuttna hoppningen har genomförts. 

Visning: Unghästtest för 3-åringar 

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

Vid lösgalopp och löshoppning skall du själv vara med och driva din häst framåt. Behöver du 

hjälp, säg till domaren! 

Ridprov genomförs på anvisad plats för treåringar. Hästar som skall avlägga ridprov hänvisas 

till anvisad plats efter genomförd löshoppning/ exteriörbedömning. Hästarna rids i grupp om 

2 - 4 eller enskilt efter visarens önskemål.  

Rekommenderad information att ta del av: 

Bedömningsreglementet: http://swb.org/wp-

content/uploads/2016/11/Reglemente_unghasttest_2018_slutlig.pdf 

Att visa häst vid hand: http://swb.org/wp-content/uploads/2016/11/Visa-hN%CC%83st-vid-

hand.pdf 

Utbildningsfilmer: https://www.youtube.com/playlist?list=PLH-

OKET1dGFIr6McRLrDcHuHsuzUP7ZqZ 

Preliminärt program: 

Kl. 08.00-10.00 Unghästtest 4-år: Exteriör, gångarter samt uppsutten hoppning 
Kl. 09.45-11.00 Rivning av hoppbana, byggande av löshoppningsring samt lunch för 
funktionärer och domare. 
Kl. 11.00-11.30 Unghästtest 4-år: Löshoppning * 
Kl. 11.30-12.00 Lunch 
Kl. 12.00-17.00 Unghästtest 3 år samt 4-år löshoppning samt Ridprov för treåringar. 
 
*Vid behov, kan box i utestall kan erbjudas under väntetiden mellan exteriör/gång och LH. 

Kontakta sekretariatet för detta. 

Startlista publiceras efter att efteranmälningstiden gått ut den 16/5. 

Är hästen Struken i startlistan – kontrollera betalningen i TDB. 

SWB Örebro bjuder alla sina medlemmar på en kopp kaffe.  

Varmt välkomna!! 

SWB Örebro 
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