
 

 

 

 

 

 
Proposition 

Hingstklasser i dressyr och hoppning i samband med Bruksprovet på Flyinge, 
fredagen den 2 mars 2018 

Uppvisningsklasser 

Särskilda bestämmelser 

1. Anmälan öppnar den 15 januari och utgår den 27 februari. 

 

2. Klasserna är öppna för hingstar 4-år och äldre, både stationerade i Sverige och 

spermaimporter, som är berättigade till ordinarie hingstlicens i SWB. För 

direktkvalificerade hingstar (anmälda till Bruksprovets klass 6DK) är det obligatoriskt 

att delta. För direktkvalificerade hingstar som godkänts via meriter i internationell 

klass och/eller genom sina avkommemeriter är deltagandet i hingstklasserna frivilligt.  

 

3. Anmälan och betalning sker via TDB. Anmälningsavgift 350 kr inklusive 6 % moms. 

 

4. Priser: Vinnare: Rosett, gehäng, segertäcke från Bucas, försäkringspremie från Agria 

 samt SWB skänker hingstens betäckningslicens för 2018.  

Premier (5000, 2500, 1200, 500 till övriga placerade) samt försäkringspremier från 

Agria till de främst placerade. 

 

5. Licens krävs inte, varken för ryttare eller för häst. Utrustning och vaccinations-

bestämmelser enligt TR. 

  

6. Klasserna rids på fibersand i Flyinges Stora Ridhall, 24 x 72. Framridning i Lilla 

Ridhuset (fibersand) och Crafoordhallen (sand).  

 

7. Meddelande till hästägare/ryttare kommer att publiceras på www.swedehorse.se och 

www.swb.org. 

 

8.  I samband med att ni anmäler er hingst skicka gärna in en bra bild som vi får 

publicera på Swede Horse och SWBs sociala medier lottis.levin@swb.org  

 

9. Hästförteckning och preliminära startlistor kommer att publiceras via 

www.equipe.com.  
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10. Som ett mervärde för er hingsthållare och publiken ser vi gärna att ägare till segrande 

hingstar skänker en betäckning som sedan lottas ut till publiken i samband med 

prisutdelningen 

 

11. Frågor angående anmälan till hingstklasserna kan ställas via lottis.levin@swb.org eller 

046-646 58.  

 

Klasser och tidsprogram (preliminärt) 

EM Hoppning 1.00–1.40 bedömning A0:A0 med totalfel, ny startsignal före fas II 

Hingstar 4 år  1.00 ca 

Hingstar 5 år  1.10 - 1.20 ca  

Hingstar 6 år och 7 år 1.20 - 1.30 ca 

Hingstar 8 år och äldre 1.35 - 1.40 ca 

Klassindelningarna är Swede Horse rekommendationer men eftersom vi vill att så många 

hingstar som möjligt ska komma till start får hingstarna gå andra klasser. Hingsten får dock 

inte vara överkvalificerad för den klassen den ska starta i. Kontakta Swede Horse för frågor. 

därefter Dressyr Allmänt intryck med fyra delbetyg*              

Rosett, segertäcke, gehäng, hederspriser, premier.  

 

Alla hingstar får 5 minuters visningsprogram. Programmet rids till musik och 

ryttaren väljer själv efter hingstens utbildningsståndpunkt vilka moment som 

visas. Önskemål om musik lämnas till Swede Horse i förväg. 

* Delbetyg: Programmets genomförande, hästens gångarter, lösgjordhet och allmänt intryck.  

 

 

Varmt välkomna! 

mailto:lottis.levin@swb.org

