
Förändringar i SWBs 
bedömnings-
regelverk 2019
Unghästtest
Ridhästtest
Fölbedömning
Exteriörbedömning av ston



Namnändring SWB:s unghästbedömningar

3-årstest
(Unghästtest för 3-åriga hästar)

Unghästtest

4-årstest
(Unghästtest för 4-åriga hästar 
tidigare Kvalitetsbedömningen)

Ridhästtest

• Ger tydligare hint om vad testerna innebär
• Gör tydligare namnåtskillnad mellan testerna – mindre förvirrande



UNGHÄSTTEST
Exteriörbedömning

Gångarter vid hand och lös
Löshoppning

Frivilligt ridprov
(obligatoriskt för Diplomstatus)

RIDHÄSTTEST

Äldre hästar

3-åringar

4-åringar

5-årigt sto som haft 
föl som 4-åring

Alt. 1: Öppet för alla hästar
Exteriörbedömning

Gångarter under ryttare
Löshoppning/Hoppning under ryttare

Alt. 2A: Endast för hästar som genomfört Unghästtest
Exteriörbedömning

Hoppning under ryttare

Alt. 2B: Endast för hästar som genomfört Unghästtest
Exteriörbedömning

Gångarter under ryttare



Tre visningsalternativ vid Ridhästtest

Alt. 1: Allsidigt: Öppet för alla hästar
Exteriörbedömning

Gångarter under ryttare
Löshoppning/Hoppning under ryttare

Alt. 2A: Hoppning: Endast för hästar som genomfört Unghästtest
Exteriörbedömning

Hoppning under ryttare

Alt. 2B: Gångarter: Endast för hästar som genomfört Unghästtest
Exteriörbedömning

Gångarter under ryttare



Ordningsföljd moment vid Ridhästtest

Alt. 1: Allsidigt
1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll

2. Exteriörbedömning och Gångarter under ryttare
3. Löshoppning/Hoppning under ryttare

Alt. 2A: Hoppning
1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll

2. Hoppning under ryttare
3. Exteriörbedömning

Alt. 2B: Gångarter
1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll

2. Gångarter under ryttare och Exteriörbedömning



Övriga förändringar Ridhästtest

• Den som önskar visa sin häst enbart exteriört får göra det i anslutning till 
fölvisning (gäller enbart ston), ej öppen klass

• Bedömningssäsong 2019 genomförs 30 mars t.o.m. 30 juni

• Hästar som genomför alt. 2A (Hoppning) kan ev. bedömas exteriört i samma 
ridhus som hoppningen genomförs, i direkt anslutning till hoppmomentet. 
➢Detta avgörs i god tid före bedömningsdagen av arrangör i samråd med aktuella domare (kap 

3.1 bedömningsregelverket)

• Galoppen bedöms ej på de hästar som genomför alt. 2 (Hoppning). Motivering:
➢För att gå disciplinspecifikt alternativ måste de redan vara bedömda vid Unghästtest, där de 

har fått galoppen bedömd
➢Det blir mer likt championatskvalen, vilket ses som positivt
➢Det vore inte bra att börja bedöma en ”hoppgalopp” innan vi fått resultaten från analysen av 

de linjära beskrivningarna om vilket samband som egentligen finns mellan galoppen och 
hoppningen



Övriga förändringar Bedömningsregelverken
(Unghästtest & Ridhästtest)

• Den som önskar visa sin häst enbart exteriört får göra det i anslutning 
till fölvisning (gäller enbart ston)

• Hovbeslag kontrolleras i samband med ID-kontroll och mätning

• Intyg för avvikande skoning kan utfärdas av godkänd hovslagare (i 
tillägg till veterinär)

• Ang. tveksam identitet: Hästen deltar inom tävlan, men noteras att 
tveksamheter om identitet finns. Visar det sig vara fel häst kommer 
åtgärder vidtagas av SWB:s kontor så att rätt häst kan tillgodoräkna 
sig resultaten



Diplom 
Gångarter

Klass 1

Häst registrerad på gröna, vita eller gula papper i SWB

Häst registrerad i SWB

Klassindelning Unghästtest
(som tidigare, endast förtydligande bild över vad som gäller)

Lägst 47 poäng (78,3 % )
ingen delpoäng under 7
lägst 8 poäng i båda hoppbetygen
Godkänt ridprov

Diplom 
Hoppning

Häst registrerad på gröna, vita eller gula papper i SWB

Lägst 47 poäng (78,3 % )
ingen delpoäng under 7
lägst 8 poäng i minst två gångartsbetyg
Godkänt ridprov

Lägst 45 poäng (75 % ) 
som lovande hopp- eller dressyrhäst



Klassindelning Ridhästtest
(som tidigare, endast förtydligande bild över vad som gäller)

Diplom 
Gångarter

Klass 1 
Gångarter

Häst registrerad på gröna, vita eller gula papper i SWB

Häst registrerad i SWB

• Lägst 8 poäng som lovande 
hopphäst (79,5 % )

• ingen delpoäng under 7

Diplom 
Hoppning

Häst registrerad på gröna, vita eller gula papper i SWB
• Lägst 7,8 poäng som lovande 

dressyrhäst (77,5 % )
• ingen delpoäng under 7

Lägst 7,4 poäng (73,5 %) 
som lovande gångartshäst 

lägst 7,5 poäng (74,5 %) som lovande 
hopphäst med betyg i uppsutten 

hoppning eller löshoppning

Häst registrerad i SWB

Klass 1 
Hoppning



UNGHÄSTTEST
• Minst 48 p (80%) som lovande Hopp/Dressyrhäst
• Diplom från Unghästtest
• Hoppning: Minst 8 i snitt av betygen; galopp, hoppning 

teknik/förmåga och hoppning allmänt intryck
• Gångarter: Minst 8 i snitt av betygen; skritt, trav och galopp

Rikssto

3-årschampionat

3-årigt sto grundregistrerad i SWB (gröna eller gula papper) 

3-årig häst grundregistrerad i SWB
(gröna, gula, vita papper) och Breeders Trophy-ansluten

UNGHÄSTTEST
Gångarter

• Minst 48 p totalt som dressyrtalang
• Minst 8 p i snitt på gångarter och inget delbetyg under
• 7 Godkänt ridprov

Hoppning 
• Minst 48 p totalt som hopptalang
• Minst 8 i snitt för galopp, hoppteknik/förmåga samt 

hoppning allmänt intryck och inget delbetyg under 7
• Godkänt ridprov

Kval till Rikssto och årgångschampionat 3-åringar
(som tidigare, endast förtydligande bild över vad som gäller)



RIDHÄSTTEST

Alt. 1: Öppet för alla hästar
Exteriörbedömning + Gångarter under ryttare + Hoppning 
under ryttare
…………………………………………………………………………………………
Hoppbetyg 8,0  (summan av betyg för uppsutten hoppning 
och temperament/ridbarhetsbetyg uppsutten hoppning, 
delad med 2. Inget hoppbetyg under 7.
……………………………………………………………………………………………………..

Gångartspoäng 8,0 (summan av betygen för skritt, trav, 
galopp och temperamentsbetyg gångarter, delat med 4)
Inget gångartsbetyg under 7.

Alt. 2: Endast för hästar som genomfört Unghästtest
Exteriörbedömning + Hoppning under ryttare

Hoppbetyg 8,0 (summan av betygen för uppsutten hoppning 
och temperament/ridbarhetsbetyg uppsutten hoppning, delad 
med 2. Inget hoppbetyg under 7.

Alt. 3: Endast för hästar som genomfört Unghästtest
Exteriörbedömning + Gångarter under ryttare

Gångartspoäng 8,0 (summan av betygen för skritt, trav, galopp 
och temperamentsbetyg gångarter, delat med 4)
Inget gångartsbetyg under 7.

Årgångsfinal 
Dressyr
Breeder’s Trophy
4-åringar 

Årgångsfinal 
Hoppning
Breeder’s Trophy
4-åringar

Kval till Breeder’s Trophy för 4-åringar 
Grundkrav:
4-årig häst eller 5-årigt fölsto 
grundregistrerad i SWB 
(gröna, gula, vita papper) och 
Breeders Trophy ansluten



Bedömning av föl och 
exteriörbedömning av ston

• Den som önskar visa sin häst enbart exteriört får göra det i anslutning 
till fölvisning (gäller enbart ston)

• Domaren ansvarar för ID-kontroll av ston
• Kan delegera till ID-kontrollant om sådan finns på plats

• Förlängning av säsongen: Bedömningssäsong 2019 15 juni t.o.m. 1 
september

• Inga föreslagna ändringar för fölbedömningen – avvaktar studien som 
ska vara klar våren 2019



Övriga beslut

• Nytt system för administration och resultatrapportering – måste vara 
klart i god tid innan bedömningssäsongen!

• Årlig arrangemangsplanering (bedömningsledarträff) under vintern
• Datum, domare osv för unghästbedömningarna samordnas

• Regional samordning – viktigt för att kunna erbjuda valmöjligheter

• Alla arrangemang anslås samtidigt 

• Inför träffen behöver vi info om er tillgänglighet under 
bedömningsterminen!


