
   

 

Proposition 2020 
Fölbedömning och exteriörbedömning av ston 

Ädla Hästen Skaraborg 
 

 

Allmänna bestämmelser 
Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs Bedömningsreglemente där utförlig beskrivning av 
bedömningen finns. Fölbedömning & Exteriörbedömning av ston 
 
 

Särskilda bestämmelser  

1. Bedömningen äger rum hos Stall Of East fm och Stall Ekeberg, Tidaholm på em den 9/8 2020.  
Ni väljer själva på vilken plats ni vill visa på. 
Bedömningsledare är Camilla Ericson, 070-862 04 55, swb.adlahasten@gmail.com 

2. Domare: Harald Jönsson 

3. Kontaktperson: Camilla Ericson, 070-862 04 55, swb.adlahasten@gmail.com 
4. För att delta i SWBs bedömningar krävs att hästens ägare är Plusmedlem eller Aktiv Medlem i SWB, inkl regional 

avelsförening. Medlemsummer ska anges vid anmälan.  Medlemskap löses på SWBs hemsida www.swb.org  

5. Anmälningsavgiften är 600 kr för föl såväl som för ston som ska exteriörbedömas.  
Medlemmar i Ädla Hästen har 100 kr i rabatt. 
Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 200 kronor. 
 
Anmälningsavgiften sätts in på Ädla Hästens bankgiro 5846-8497. Ange medlemsnummer samt hästens namn.  
Du hittar ditt medlemsnummer genom att logga in på SWB Medlemssidor.  
Anmälan och betalning skall göras senast den 1/8 2020 och via TDB: https://tdb.ridsport.se/meetings/57366/ 
 

• Föl anmäls med sitt Registreringsansökansnummer och väljer klass för hopphärstammade eller 
gångartshärstammade föl.  

• Observera att bedömningen kan blir full och stängas före anmälningstidens utgång.  

• Reservlista efter max antal hästar kommer upprättas, där föreningens medlemmar har företräde. 
• Alla ston som medföljer föl och ston som deltar vid exteriörbedömning skall vara vaccinerade mot 

hästinfluensa minst en gång, den vaccinationen får inte vara äldre än 6 månader inte heller vara gjord senare 
än 7 dagar före ankomst. Är stoet grundvaccinerad mot hästinfluensa enligt SvRFs TR får den senaste 
vaccinationen inte vara äldre än 12 månader + 21 dagar vid ankomst. Pass med ifyllda vaccinationssidor skall 
visas före urlastning. 

 

6. Uppstallning finns i begränsad omfattning och bokas direkt till Stall Of East, Anna Holmgren: anna@ofeast.se och 
Stall Ekeberg, Maria Ceder Andersson: markasen@telia.com 

7. Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften. 

8. Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften om 
återbud anmäls senast dagen före bedömningen.  

9. Avanmälan skall göras via TDB senast 1/8 kl 18.00. 

10. Bedömningen sker i ridhus på bana ca 20 x 40m.  

11. Stoet ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls ej av arrangören). 

12. Information och resultat läggs ut på arrangörsföreningens hemsida, www.adlahasten.swb.org  

13. Ägare till respektive häst ansvarar för att visare får all nödvändig information inför bedömningen. 

14. Rätt till ändringar förbehålls. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidare information 
kommer i ryttarmeddelandet, gällande ev. begränsningar av max antal personer/föl, publik och servering.  

 

Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser i SWBs Bedömningsreglemente för föl 
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