Program & Deltagarmeddelande
Kvalitetsbedömning (SWB)
Kvalitetsbedömning & 3-årstest ponny
samt fölbedömning (SWB)
2015-08-29

Mellersta Norrlands Hästavelsförening
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Domare:
Kvalitets häst (SWB): Exteriör: Ove Stensson Gångarter: Jan Ove Olsson Hoppning: Marie
Filipsson-Wallén
Kvalitets och 3-årstest ponny: Exteriör/Gångarter: Jan Ove Olsson Hoppning: Marie
Filipsson-Wallén
Fölbedömning: Exteriör/Gångarter: Jan Ove Olsson
Överdomare: Jourdomare via telefon.

Bedömningsledare
Karin Silfversten, Kvalitets häst (SWB), 072-213 20 43, karin.silfversten@telia.com
Madelene Haraldsson, Kvalitets & 3-års ponny, 070-272 78 75. mariamadelene@hotmail.com
Helena Jenssen, Fölbedömning, 070-212 45 41, jenssen.helena@gmail.com
Meddela eventuella strykningar till respektive bedömningsledare!

Starttider/Startanmälan
De tider som finns i startlistan är cirkatider. Var vänlig och observera att det kan förekomma
strykningar! Se separat startlista för starttider.
Bedömningen börjar kl. 7:40. Sekretariatet är beläget i stora ridhuset och öppnar 30 min innan
dagens första katalognummer. Startanmälan sker i sekretariatet senast en halvtimme före
hästens start. OBS! Uppvisande av medlemsbevis skall ske. (gäller ej ponnydeltagare)

Parkering/uppstallning
Se karta och följ P-vakts instruktioner. För de som bokat uppstallning så är gästboxarna
uppmärkta med hästens namn.

Förtäring
Ridklubbens cafeteria i stora ridhuset är öppet under bedömningsdagen. Fika samt lunch finns
att köpa.

Övrigt
Nummerlapp, skall vara tydligt fäst på tränset. Finns ett begränsat antal nummerlappar att
köpa i sekretariatet för 20kr paret. Vid samtliga moment skall hästen vara tränsad.
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Bedömningen & bedömningsregler:
Bedömningsreglemente samt råd och anvisningar för kvalitetsbedömning samt fölbedömning,
ska deltagare ta del av på www.swb.org.
Råd och anvisningar för ponny kvalitets samt treårstest: www.spaf.info

Fotografering
Fotograf Jenny Staaf finns på plats under dagen och fotograferar alla deltagande hästar. Bilder
på de främst placerade publiceras på Ridsports hemsida www.tidningenridsport.se och alla
övriga finns även att se på Jennys hemsida www.jennystaaf.com. Det går utmärkt att beställa
bilder och/eller kopior från Jennys hemsida. Försök att fotografera innan ID-kontrollen.

Anvisningar - Kvalitetsbedömning för häst (SWB)
Hästarna vid kvalitetsbedömningen bedöms vid stationer i följande ordning;
1. ID-kontroll och mätning av mankhöjd.
Senast 15 minuter innan beräknad start utförs mankhöjdsmätning och ID-kontroll i
karantänsstallet enligt anvisningar på plats. Registreringsbevis/pass i original skall
uppvisas för id-kontrollanten. Visare meddelar hästens mankhöjd till
domarsekreteraren i samband med start. ID-kollen är öppen från 07:10
2. Exteriör (E) och Gångarter (G)
I exteriör och gångartsmomentet visas hästarna två och två på ridbanan utomhus vilket
beräknas ta 20 minuter inklusive muntlig kritik. Före hopprovet följer en paus på ca 30
min.
3. Uppsutten hoppning (H) eller löshoppning (LH)
Uppsutten hoppning sker i A-manege (Stora ridhuset) och löshoppning i B-manege
(lilla ridhuset). Hopprovet beräknas ta 10 minuter. Vid löshoppningen måste visare
och medhjälpare bära hjälm. Piskor finns att låna i ridhuset. Visaren måste säga till
piskförarna inne på banan (som föreningen tillhandahåller) om de skall hjälpa till.
Framridning inför exteriör/gångarter samt uppsutten hoppning sker i B-manegen (lilla
ridhuset)
Anvisningar - fölbedömning
Sto och föl visas i A-manege (stora ridhuset) och leds in och fölet ställs upp med sidan mot
publiken. Sto och föl visas vid hand i skritt och eventuellt i trav efter domarens anvisningar.
Fölet släpps, grimman tas med fördel av, visaren springer med stoet på fyrkantsspåret för att fölet
ska visa sin trav. Visningen sker i högervarv och visaren springer på ytterspår med stoet innanför
sig. Detta görs dels av säkerhetsskäl, det är mindre risk att få fölet över sig eller träffas av en
spark och dels för att domaren ser föl och sto bättre.
Tänk på att föl har lättare att visa sina gångarter om stoet travar i jämnt och ganska friskt tempo.
Visaren/visarna måste kunna följa hästen i trav ett/flera varv på ridbana/ridhus.
Om möjligt släpps stoet för att fölet ska få visa sin galopp. Därefter fångas sto och föl in för att
återigen visa skritt och sen uppställning för muntligt omdöme.
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Anvisningar - Kvalitetsbedömning för Ponny
Varje bedömningsgren genomförs på maximalt 10 min i följande ordning;
1. Id-kontroll och mätning av ponny utan mätintyg. OBS! Mätning av ponny med
gällande mätintyg FÅR EJ göras! Senast 15 minuter innan beräknad start utförs
mankhöjdsmätning och ID-kontroll enligt anvisningar på plats.
Registreringsbevis/pass i original skall uppvisas för id-kontrollanten. Visare meddelar
hästens mankhöjd till domarsekreteraren i samband med start.
2. Exteriör - Exteriörbedömningen utförs i A-manegen (Stora ridhuset). Efter
bedömningen av exteriören följer 10 min. paus för förberedelser inför löshoppningen.
3. Löshoppning - Löshoppningen görs i B-manegen (Lilla ridhuset) Efter bedömningen
av exteriören följer 20 min. paus för förberedelser inför gångartsprovet.
4. Gångartsprov - Gångarter utförs i A-manegen (Stora ridhuset).
Framridning sker på ridbanan utomhus.
Anvisningar - Treårstest för ponny
Treårstestet genomförs i följande ordning:
1. ID-kontroll och mätning (för ponny utan mätintyg)

Ponnyer med mätintyg får EJ mätas. Senast 15 minuter innan beräknad start utförs
mankhöjdsmätning och ID-kontroll i karantänsstallet enligt anvisningar på plats.
Registreringsbevis/pass i original skall uppvisas för id-kontrollanten. Visare meddelar
hästens mankhöjd till domarsekreteraren i samband med start.
2. Ponnyn bedöms och betygsätts vid 3 stationer i B-manegen (Lilla ridhuset) enligt

följande ordning:
1. Lösgalopp
2. Löshoppning
3. Exteriör/Gångarter (visning skritt och trav vid hand)
Resultat & Prisutdelning
Protokoll och rosett kan hämtas i sekretariatet efter hästen är färdigbedömd.
Pris till bästa dagens bästa hopptalang/dressyrtalang kommer att delas ut efter sista startande i
Kvalitets (SWB), bästa hopp/gångartsponnyn för dagen samt bästa
hopp/gångartshärstammade föl.
Resultatlistor kommer att presenteras på MNHF:s hemsida http://mnhf.se.dinstudio.se
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Dagens sponsorer

Konstnärinnan Eivor Schultz sponsrar med vackra
keramikhästar som har delats ut till årets (2014) uppfödare och
årets unghäst 2014. Pris delas även ut till årets föl 2014!

Tjärnsjö Ridsport
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Equeen sponsrar med priser (vojlockar, borstar etc.) till
utlottningen bland deltagarna.
Equeen i Sundsvall AB är en ledande aktör inom ridsportutrustning
och erbjuder kvalitativ utrustning för häst och ryttare. Idag är Equeen belagd i
centrala Sundsvall med en fysisk butik på 400 kvm, utöver det finns Equeen
representerad på mässor och hästtävlingar runt om i Sverige. Återkommande
evenemang där ni kan besöka Equeen är vid Göteborg Horse Show, Falsterbo
Horse Show och Sweden International Horse Show.

www.equeen.se

Agria sponsrar med täcken till bästa gångartstalang och
hopptalang.
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Vägbeskrivning
Norr ifrån via E4:
* Efter Midlanda flygplats och Y-et tag nästa avfart (ca 1 km)
* Tag vänster mot Bergeforsen
* Efter ca 1,5 km tag höger mot Indal
* Efter ca 1,5 km vänster mot Ridstadion
Söder ifrån via E4
* Efter Timrå Centrum huset (syns från E4) tag andra avfarten mot Sörberge,
Sollefteå
* Direkt höger mot Sollefteå
* Efter ca 1,5 km tag höger mot Indal
* Efter ca 1,5 km vänster mot Ridstadion

Planskiss
Id-kontroll/mätning samt fotografering sker enligt anvisningar på plats!
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Mer om kvalitetsbedömning häst (SWB)
Kvalitetsbedömning är en bedömning av den grundutbildade 4-åriga hästen. 5-åriga ston som
haft föl som 4-åringar deltar i samma grupp som 4-åringarna och sedan 2010 finns en ”Öppen
klass” där det ges möjlighet att testa äldre hästar, t.ex. ej tidigare visade ston för avel eller för
hästar man vill visa igen. Kvalitetsbedömningen kan ses som stonas bruksprov! Hästarna
visas vid tre stationer:
 Mankhöjdsmätning och ID-kontroll
 Exteriör och gångarter under ryttare
 Hoppning under ryttare eller löshoppning
Kvalitetsbedömningar arrangeras under tiden april-september.

Varför kvalitetsbedömning?
Kvalitetsbedömningen är:


ett utbildningsmål och en kontrollpunkt för 4-åringen



ett viktigt selektionsurval för ston till avel



en talangjakt för hästar till sporten



en mötesplats för köpare och säljare



en kvalväg till 4-årschampionatet



en kvalväg till stimulanspaketet



underlag för stambokföring efter fölning



ett tillfälle för råd om fortsatt utbildning och träning av kunniga domare

Nyhet 2015 - Tydligare poängredovisning (SWB)
För att göra poängen tydligare och mer lättöverskådligt kommer resultatet fr.o.m. i år att
redovisas i procent (%) i resultatlistorna.
Inom dressyrvärlden har poängen länge redovisats i procent vilket väldigt tydligt visar vilken
nivå det har varit på ritten. På unghästbedömningarna blir det så att t.ex. 8,0 poäng vid
kvalitetsbedömning istället redovisas som 80 % vilket tydliggör den nivå hästarna har uppnått.
På hästägarens protokoll kommer resultatet i poängform också att finnas kvar.
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. Man ska komma ihåg att en bedömning inte är slutmålet för hästen utan ett delmål i
utbildningen innan fortsatt karriär inom sport och avel.
Kvalitetsbedömningarna arrangeras mellan 1 april - 6 september av SWBs regionala
avelsföreningar.
I Bedömningsreglementet för Kvalitetsbedömning finns fullständig information om hur
kvalitetsbedömningen går till.
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Resultatberäkning (SWB)
För beräkning av betyg och resultat som lovande gångarts- respektive hopphäst används tre
av delbetygen för summering och omvandling till procent för resultatredovisningen.
Konverteringstabell finns på hemsidan www.swb.org
5-åriga ston som haft föl deltar i samma klass och beräknar resultat på samma sätt som de 4åriga hästarna.
Poäng som lovande dressyrhäst
(E + 2G + TG) / 4
Poäng som lovande hopphäst
(E + 2LH + TLH ) / 4 el.(E + 2H + TH ) / 4

Avelsvärdering (SWB)
SWBs avelsvärdering av ston grundas på härstamningskontroll, individprövning samt i
förekommande fall avkommeprövning. Individprövning med kvalitetsgradering sker genom
en sammanvägd bedöm-ning av individens härstamning, prestationer och exteriör.
Ston som har tävlat, genomfört 3-årstest eller Kvalitetsbedömning kan kvalitetsgraderas och
har då möjlighet att uppnå olika Prestationsklasser.
Resultat från 3-årstest och Kvalitetsbedömning ingår tillsammans med tävlingsstatistik i
beräkningen av avelsvärden för hingstar och ston.
För att bedömningarna ska kunna användas för avelsvärdering är det viktigt att:




många hästar ur varje årgång deltar
bedömningen speglar vårt avelsmål
de egenskaper som bedöms, är ärftliga och inte enbart resultat av miljöpåverkan.

Läs mer om avelsvärdering och dess grunder på www.swb.org.
Stimulanspaketet (SWB)
Högt bedömda ston som sätts i avel tidigt, ger snabbare avelsframsteg.
För ASVH är det viktigt att ge stimulans till stoägarna med syftet att fler av de bästa stona
betäcks före en eventuell tävlingskarriär. Sedan 2009 ges stimulans till diplomston från både
3-årstest och kvalitetsbedömning. Stimulanspaketet startade 1999 för 3-åriga diplomston och
utvärderingen som gjordes av de tre första fölkullarna visar på utmärkta resultat.
"Stimulansavkommorna” gör vid 3-årstest ungefär dubbelt så bra resultat som övriga 3åringar.
Stimulanssto
Ston som vid sitt 3-årstest eller kvalitetsbedömning fått diplom blir automatiskt ett
stimulanssto. Diplomston har rätt till SWBs stimulanspaket om hon betäcks samma år eller
året efter bedömningen. Även 5-åriga fölsto som fått diplom vid kvalitetsbedömning har rätt
till stimulanspaketet.
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Stimulanshingst
I år är alla hingstar som för året har löst ordinarie licens eller ett-sto-licens för SWB, aktuella
för stimulanspaketet.
Spara stimulanspaketet
Stona kan spara sin stimulans till max säsongen efter erhållet diplom. Ston som får diplom
både som 3-åring och 4- eller 5-åring har rätt till två stimulansår.
Stimulanspaketet innehåller följande
• SWB sponsrar med fölregistreringsavgiften vid registrering samma år fölet föds
• SWB sponsrar med avgiften för kvalitetsgraderingen vid positivt dräktighetsresultat
• Swede Horse sponsrar stoet med kostnaden för deltagarbeviset vid deltagande i Svenskt
Avel och Sportchampionat, gäller fölston 5-7 år
Från SWB s sida är det angeläget och värdefullt att de bästa stona används i avel. SWB s
målsättning är att ha ett bra bidragspaket till stoägarna. Stoägarna rekommenderas också att
förhandla med hingstägarna/hingsthållarna att ge bidrag till en mer framgångsrik avel genom
att sponsra dessa unga högklassiga ston.
Fölbedömning (SWB)
Målsättningen med fölbedömningarna är i första hand en stimulans för uppfödarna att tidigt
ägna sig åt fölet. Det kan också vara ett tillfälle för visning av föl till salu. Alla föl som ska
registreras hos SWB får delta i fölbedömning.
Hopp- och gångartshärstammade föl deltar i olika klasser. I samband med fölbedömningarna
ordnas även exteriörbedömning för ston som ska kvalitetsgraderas.
Fölbedömningar arrangeras mellan den 1 juli – 31 augusti av SWB s regionala
avelsföreningar.
Mellersta Norrlands Hästavelsförening/SWB
Mellersta Norrlands Hästavelsförening, MNHF, är en regional förening under SWB.
Föreningens medlemmar är spridda över Jämtland, Ångermanland och Medelpad. Våra
medlemmar är främst uppfödare och unghästägare av den svenska varmblodiga ridhästen
(SWB). MNHF arrangerar bland annat 3-årstest, kvalitetsbedömning, fölbedömning varje år.
Vi anordnar också 3-årstest och kvalitetsbedömning för ponny. Föreningen anordnar
föreläsningar som berör avel och unghästar. www.mnhf.se.dinstudio.se

Tack till årets alla funktionärer, domare &
Timrå ryttarförening som gjort det möjligt
att genomföra årets bedömningar. Ett stort
tack till alla deltagare som valt att visa sin
häst i Timrå och tack till publiken som visat
intresse för årets bedömningar!
Mellersta Norrlands Hästavelsförening
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