
Meddelande till deltagare/ ägare vid SWB Östergötlands Unghästtest 
och Ridhästtest på Smedstad Ridsportcenter, den 21 – 23 maj 2021. 

 
Vi hälsar dig välkommen och ber dig att noggrant läsa igenom följande. 
Bedömningsregler framgår av propositionen och bedömningsreglementet, se 
http://swb.org/unghastbedomningar/ 
 
Bedömningarna startar kl. 9.00 samtliga dagar. 
Startanmälan och uppvisande av vaccinationsintyg görs i sekretariatet vid cafeterian.  
Uppdaterad startlista finns publicerad på https://ostvf.swb.org/ samt på 
https://online.equipe.com/sv/competitions/40891 och 
https://online.equipe.com/sv/competitions/40909  
Hästen skall bära nummerlapp med katalognumret, H.nr (tillhandahålles ej av arrangören). 
Har Du bokat uppstallning så finns namnskylt vid boxen när Du kommer. 
Katalog med startande hästar finns att köpa i sekretariatet. 
 
OBS! att mätning av mankhöjd och ID kontroll skall göras före start (ca 5 min), i lilla stallet på 
baksidan av anläggningen. Endast en häst och en visare får vistas inne vid mätningen åt gången. 
Respektera avstånd till ID-kontrollanten med avseende på årets restriktioner (covid-19). 
 
Exteriör, Gångartsbedömning och Löshoppning för startande i unghästtest (ca 15 min) sker i stora 
ridhuset. Max 2 hästar (max en om hingst) får vistas i ridhuset samtidigt som föregående häst 
bedöms för löshoppning bakom väggavdelaren. Inne på löshoppningen får visare och max 2 
medhjälpare/ piskförare vistas utöver domare och funktionärer.  
Piskföring sker varsamt med respekt inför både hästar och åskådare. 
Därefter följer ridprov i lilla ridhuset (frivilligt men rekommenderas) Om möjligt, då hästen inte är för 
påverkad efter löshoppningen, utför ridprovet inom 30 minuter efter löshoppningen. Detta för att få 
ett bra flöde utan köbildning framåt kvällen. 
 
Ridhästtestet startar med ridprov och exteriörbedömning i lilla ridhuset ( 2 hästar åt gången) följt av 
uppsutten hoppning i stora ridhuset (ett fåtal hästar genomför löshoppning alternativt grenspecifikt 
gångartsbedömning då exteriören bedöms i lilla ridhuset efter ridprov)  
Håll avstånd och hjälp varandra att hålla tiderna. 
 
Lättare longering kan utföras på sandbanan utanför ingången till ridhusen. 
Framridning på sandbanan gäller endast ridhästtest. 
 
Parkering sker på anvisad plats. Kör Du ner för att lasta av till hyrd box måste transporten därefter 
flyttas till parkeringen. Personalen på anläggningen måste kunna komma fram till stall och hagar. 
 
OBS! Bedömningen är publikfri. Läktarna ska hållas tomma. Det är tillåtet att stå på läktaren när den 
egna hästen visas. 
Fotograf Pernilla Hägg finns på plats och fotograferar. Bilderna kan ses och beställas från 
www.pernillahagg.se efter evenemanget. 
Bedömningsprotokoll samt deltagarrosett finns att hämta i sekretariatet efter det att hästen 
bedömts i samtliga moment. Resultaten kommer att publiceras på hemsidan. 
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Återbud lämnas på telefon 073 418 6027. Detta telefonnummer gäller även under 
bedömningsdagarna. 
 
Varmt Välkomna till våra bedömningsdagar där vi även i år visar varandra extra omtanke och 
respekt så vi lyckas genomföra ett pandemi-fritt arrangemang. 
 
 

SWB Östergötland 

Annica Danielsson, bedömningsledare  
 
 
 


