Välkomna till Smedstad i Linköping
den 15 juni med din 4-åriga unghäst.
Denna dag arrangerar SWB-föreningarna Jönköping, Östergötland och Örebro
Ridhästtest för 4-åriga unghästar, 5 åriga fölston och Öppen klass.
Det är ett utmärkt tillfälle att kvala din SWB 4-åring till Breeders Trophy eller bara få
en bedömning på din häst. Har du t ex visat ditt treåriga sto men avstått ridprovet då
är detta ett utmärkt tillfälle att säkerställa att stoet är berättigat till
prestationsklassificering längre fram.
Har din 4-åring visats som treåring kan du välja grenspecifikt dvs Hopp (Uppsutten
hoppning) eller Dressyr, har den inte visats som treåring ska du välja ”Allsidig”
bedömning och där kan du välja löshoppning eller uppsutten hoppning.
Här hittar du propositionen: https://swb.org/wp-content/uploads/2019/04/SWB-ÖstergötlandSWB-Örebro-Jönköpings-Läns-Vblf.pdf
Här hittar du tävlingen i tdb: https://tdb.ridsport.se/clubs/995/meetings/52068
Här hittar du bedömningsreglemente för Ridhästtest: https://swb.org/wpcontent/uploads/2018/10/Reglemente_ridhasttest_2019_slutligt.pdf
Här hittar du kvalregler: http://swedehorse.swb.org/kval-och-finalregler-2019/
Här nedan följer lite information som är hämtad från https://swb.org/unghastbedomningar/

Unghästbedömningar
Varje vår arrangerar SWB tillsammans med regionala avelsföreningar unghästbedömningar runtom i
Sverige. Unghästbedömning är ett utmärkt utbildningsmål för den unga hästen och är även en
möjlighet att kvala till Breeders Trophy Årgångsfinaler. SWB, i samarbete med de regionala
avelsföreningarna, arrangerar två olika typer av Unghästbedömningar:
1. Unghästtest för 3 - 4-åriga hästar. Vid Unghästtestet visas hästen för hand, lös, i
löshoppning samt genomför ett ridprov (frivilligt).
2. Ridhästtest för 4-åriga hästar och 5-åriga ston som haft föl som 4-åring. Ridhästtestet
är även öppet för äldre hästar som då går i en egen klass, så kallad ”Öppen klass”.

a.

Vid Ridhästtestet visas hästarna i huvudsak ridna men möjlighet finns att välja
antingen löshoppning eller uppsutten hoppning.

b. Vid Ridhästtestet finns det också möjlighet att visa hästen i enbart gångarter +
exteriör eller enbart hoppning + exteriör om den tidigare visats vid Unghästtest.
Varför Unghästbedömning?
•

ett utbildningsmål för inridningen/kontrollpunkt av unghästen

•

ett viktigt selektionsurval för ston till avel

•

en talangjakt för hästar till sporten

•

en mötesplats för köpare och säljare

•

en kvalväg till Rikssto, 3-årschampionat & Breeders Trophy

•

en kvalväg till kvalitetsklasser och selektionspaket

•

ett tillfälle för råd om fortsatt utbildning och träning av kunniga domare
På en bedömning ska man alltid komma ihåg att det är unga hästar som visas upp, de kan förändras
mycket från dag till dag. Domaren bedömer hästen som den visar sig just denna dag.
Unghästbedöningen är inte slutmålet för hästen utan ett delmål i utbildningen innan fortsatt karriär
inom sport och avel.

Välkomen med din anmälan!
SWB Jönköping, www.jlvf.se
SWB Östergötland, www.ostvf.se
SWB Örebro, www.swborebro.com

