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MEDDELANDE TILL HÄSTÄGARE/RYTTARE/VISARE   

Välkommen till SWB Örebro Fölbedömning den 26 augusti 2018 på familjen 

Willéns anläggning i Askersund.  Adress: Byvägen 32, 69632 Askersund, se 

vägbeskrivning längre ned 

Vi ber dig att noggrant läsa igenom följande:   

Kontrollera startlistan, den är preliminär. Slutlig startlista läggs upp lördag 25/8 senast kl 12 

under förutsättning att det blir några ändringar.  

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 ston som ska 

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

anvisad plats i anslutning till visningsringen. Övriga ston med föl visar upp stoets hästpass i 

sekretariatet. 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 Bedömningsreglemente 2018 på SWB:s 

hemsida.  

http://swb.org/wp-content/uploads/2017/03/Reglemente_fol_2018_slutligt.pdf 

Bedömningsprotokollet hämtas i sekretariatet efter bedömningen.    

 

Startanmälan:   

Vid ankomsten anmäler du dig i deltagarsekretariatet i caféet där stoets hästpass visas upp.  

Det finns inget vaccinationskrav men deltagare har ett hästägaransvar vilket beskrivs i 

Bedömningsreglementet.  

Nummerlappar skall bäras med hästens katalognummer på. Startnummer är 

häst/katalognummer. Medtag egna nummerlappar.  

 

TÄNK PÅ: 

Kontrollera att betalning kunnat ske från tdb.  

 

  

http://swb.org/wp-content/uploads/2017/03/Reglemente_fol_2018_slutligt.pdf


Visning: Sto och föl 

Ingen veterinärbesiktning. Bedömningen sker i ridhus avdelat för 20 m x 40 m. 

Ägaren/visare/medhjälpare skall sköta visningen efter anvisningar från domaren. Hästen 

bedöms så som den visas. Se vidare i bedömningsreglementet sidan 6 ”Visning”. 

Rekommenderad information att ta del av: 

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

content/uploads/2017/03/Reglemente_fol_2018_slutligt.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. 09.00-12.00 Fölbedömning samt exteriörbedömning av ston inkl pauser 
Kl. 12.30-13.15 Lunch funktionärer och domare. 
Kl. 13.15-17.15 Fölbedömning samt exteriörbedömning av ston inkl pauser 
 

SWB Örebro bjuder alla sina medlemmar på en kopp kaffe.  

Varmt välkomna!! 

SWB Örebro 
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Vägbeskrivning  
 

 

Vägbeskrivning från Örebro: 

Åk längs riksväg 50 och passera norra infarten till Askersund, åk vidare runt staden och under 

en bro. Efter bron svänger du upp till höger och efter cirka 100 meter svänger du vänster in 

mellan Kalles Trädgård och Rejmes, följ vägen cirka 100 meter och du är framme vid 

anläggningen. 

  

Vägbeskrivning från Motala: 

Åk längs riksväg 50 och passera södra infarten till Askersund, åk vidare runt staden och under 

en bro. Efter bron svänger du upp till vänster och efter cirka 100 meter svänger du vänster 

igen, in mellan Kalles Trädgård och Rejmes, följ vägen cirka 100 meter och du är framme vid 

anläggningen. 

 

 

 


