MEDDELANDE TILL HÄSTÄGARE/RYTTARE/VISARE
Välkommen till Ridhästtest & Unghästtest den 15 juni 2019 på Smedstads
Ridcenter i Linköping. Adress: Ridsportallén 5, 585 97 Linköping.
Vi ber dig att noggrant läsa igenom följande:
Kontrollera tidsprogrammet. Vid eventuellt återbud ring omedelbart till sekretariatet.
Sekretariat
Obs! Är beläget uppe i cafeterian.
Telefonnummer till sekretariatet under bedömningsdagen är i första hand: 0735152775
(Matilda Rolfsson), i andra hand 0768440155 (Lena Gävert). 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.
Bedömningsreglemente
Dessa framgår av propositionerna och genom Bedömningsreglementena. Var påläst! Länkar:
Ridhästtest: https://swb.org/wpcontent/uploads/2018/10/Reglemente_ridhasttest_2019_slutligt.pdf
Unghästtest: https://swb.org/wpcontent/uploads/2016/11/Reglemente_unghasttest_2019_slutligt.pdf
Bedömningsledare: Jenny Nelson tel.nr: 0703315894

Cafeteria
Cafeterian är öppen och serverar enklare rätter och smörgåsar.

Protokoll
Bedömningsprotokollet hämtas i sekretariatet efter att hästens alla bedömningar är genomförda och
resultaten har registrerats i databas och kontrollräknats. Officiell startlista publiceras då tävlingen är
avslutad.

Startanmälan:
Första start preliminärt kl 08.00 på Bana 1 och på Bana 2 kl 09.00. Alla hästar är automatiskt
startanmälda. Dock vill vi att du vid ankomsten anmäler dig i deltagarsekretariatet i cafét där
originalhandlingar och vaccinationsintyg på din häst skall visas. Kontrollera att vaccinationerna är

inlagda i tdb, det underlättar. Identitetsbeviset skall även medföras vid ID-koll och mätning.
Nummerlappar skall bäras med hästens katalog-nummer på. Medtag egna nummerlappar.
Hästnummer och Katalognummer är samma. Startnummer är separat för varje moment. Starttider
finns, förseningar kan förekomma. Var på plats i god tid före starten.

Avanmälan Ridprov:
Hästar som är anmälda till Ridprov förväntas starta om inget annat meddelas. Ridprovet kan ske när
som helst efter att Exteriör och Löshoppning genomförts. Det finns ingen särskild startordning för
Ridprovet (även om startnummer finns). Väljer du att avstå från anmält Ridprov önskar vi att du
omgående meddelar sekretariatet. Det underlättar vårt arbete mycket.
En del unghästar är inte anmälda till ridprovet. Det går bra att anmäla till det senast onsdag kl 18.00
(så att vi hinner skriva ut protokoll). Vi rekommenderar alla om möjligt genomföra Ridprovet, även
om inte hästen kan erhålla diplom, då det är betydelsefullt för hästens meriter då detta kan vid
behov tillgodoräknas hästen avseende prestationsklassificering.

Boxar
Boxar finns uppmärkta i ridhusstallet med hästens namn. Man får köra fram och lasta av sin häst och
utrustning. Fordonet ska sedan ovillkorligen flyttas till parkeringen till direkt till vänster då man kör in
på Ridsportallén. Boxarna är inte desinficerade. Ströet i boxarna är permanentbädd. De ska lämnas
rengjorda i samma skick som vid ankomst. Ej godtagbar rengjord box faktureras hyrestagaren med
den kostnad som Smedstad Ridcenter fakturerar SWB.

Id-kontroll och mätning
Sker i permanentstallet på kortändan av de två ridhusen som ligger i anslutning ingången till Bana 1
och Bana 2. Id-kontrollant Charlotte Johansson.

Framridning
I skrivande stund är det oklart var exakt var framskrittning/framridning får ske. Det beror på om den
nya utomhuspaddocken hinner färdigställas under kommande vecka.
Alt 1: Framridning/framskrittning vid parkering av hästtransporter/lastbilar.
Alt 2: Framridning/framskrittning i anslutning till permanentstall och ingång till ridhusen.
Tänk på att inte rida fram för länge, gångartsprovet i sig är en framridning!! Hästar som ska gå
Unghästest bör ej ridas före bedömningen av E/LH utan endast framskrittas för hand. Longering före
Ridprovet får ske men då endast ske under överinseende av och efter överenskommelse med
ridprovsdomaren på Bana 1.

Preliminärt program:
Vi tar hänsyn till hingstar och flera starter efter möjligaste mån inom ramen för
bedömningsreglementet.

Preliminär starttid: Kl. 08.00
Två och två vid exteriör och gångarter, därefter 30 min paus och sen hoppning en o en. För Starttider
se separat tidsprogram.
Bana 1

Bana 2

Bedömning 2A: Gångarter & Exteriör (E direkt efter G)

Bedömning 2B Hoppning & Exteriör (E direkt
efter H)

Bedömning 1: Allsidig H: Gångarter & Exteriör
(E direkt efter G)
Bedömning 1: Allsidig LH: Gångarter & Exteriör

Bedömning 1: Hoppning

Lunchpaus och byggande av LH-bana preliminärt ca 11.00 – 12.00, kan behöva justeras
Bana 1

Bana 2
Bedömning 1: Löshoppning
Unghästtest: Exteriör och Löshoppning

Unghästtest Ridprov

Preliminär startlista publiceras efter att efteranmälningstiden gått ut den 7/6 och
uppdateras fram till den 13/6 då slutlig startlista publiceras senast 24.00
Är hästen struken i startlistan – kontrollera betalningen i TDB.
TÄNK PÅ:
De hästägare som inte fullgjort sin betalning kan komma att få betala efteranmälningsavgift i
sekretariatet för att hästen skall få visas. Så kontrollera att din betalning dragits.

Ur bedömningsreglementena:
Ordningsföljd Ridhästtest enligt bedömningsreglemente
Hästar som ska delta i alla moment enligt alternativ 1 i kap 1.1 bedöms vid stationer i följande ordning:
1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll
2. Exteriör (E) och Gångarter (G)
3. Uppsutten hoppning (H) eller löshoppning (LH)
Hästar som enbart ska delta vid exteriörbedömning och uppsutten hoppning enligt alternativ 2A i kap 1.1 bedöms vid stationer i följande ordning:
1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll
2. Uppsutten hoppning (H)
3. Exteriör (E)
Hästar som enbart ska delta vid exteriörbedömning och gångartsbedömning under ryttare enligt alternativ 2B i kap 1.1 bedöms vid stationer i följande ordning:
1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll
2. Exteriör (E) och Gångarter (G)

Ordningsföljd Unghästtest enligt bedömningsreglemente
Efter ID-kontroll och mätning visas hästarna en och en i ridhuset.
Se Råd och anvisningar för visning på www.swb.org.
Hästar som ska 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

SWB Örebro, SWB Östergötland & SWB Jönköping
önskar alla varmt välkomna!!

