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Unghästtest 2018 
 
26 maj på Högbo Ridklubb, Sandviken 
 
Startar: 26 maj kl 09.00 
  
Vägbeskrivning:  
Norr- & söderifrån:  
E4 mot Gävle – Riksväg 80 mot Sandviken – Länsväg 272 mot Ockelbo. Efter ca 2,5 km finns 
Högbo Ridklubb på vänster sida. 
Öster- & västerifrån:  
Riksväg 80 mot Sandviken – Länsväg 272 mot Ockelbo. Efter ca 2,5 km finns Högbo Ridklubb 
på vänster sida. 
 
Domare: 
Överdomare  Tillgänglig via telefon 
Exteriör och gångarter   Hans Wallemyr 
Löshoppning   Mikeal Norlin 
Ridprov  Wanja Wallemyr 
 
Bedömningsledare Kristina Ågren 
Sekretariat  Sofie Hellström 
  Susanna Theuer 
Uppstallning  Hänvisas från sekretariatet 
 
Var noga att läsa på Bedömningsreglemente för 2018. 
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Karta över anläggningen: 
 
 

 
 

För 3-åriga är löshoppning och exteriörbedömning i ridhus 1  
Ridprov i ridhus 2.  
För 4-åriga är uppsutten hoppning/löshoppning i ridhus 1 
Gångarter/exteriör ridhus 2 
Id-kontroll och uppstallning i stallarna som är direkt till vänster, vid parkering och 
utebanan.  
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SWB Unghästtest 2018 

Ide och mål 
Unghästtesterna är delmål för den unga hästens utbildning och ger värdefull information till ägaren 
inför fortsatt träning och sport- eller avelskarriär. De är en marknadsplats för unga lovande hästar 
och de utgör underlag för uttagning till riksfinaler och championat där varje årgångs bästa hästar 
möts. Unghästtesterna ger möjlighet till tidig utvärdering av hingstars och stons förärvning av olika 
egenskaper (avkommeprövning). De kan också ses som stonas bruksprov i och med att det görs en 
utförlig beskrivning av hästarnas egenskaper liksom en värdering av egenskaperna i förhållande till de 
uppsatta avelsmålen.  SWB är huvudman för alla unghästtester för varmblodiga ridhästar som är 
registrerade i SWB. Unghästtesterna arrangeras av regional avelsförening eller annan huvudman 
godkänd av SWB. Ett kontinuerligt arbete med protokoll, reglementen och domarutbildning 
säkerställer att unghästtesterna är så rättvisande och lika över hela landet som möjligt.  SWB:s 
avelsvärdering av ston grundas på härstamningskontroll, individprövning samt i förekommande fall 
avkommeprövning. Individprövning med kvalitetsgradering sker genom en sammanvägd bedömning 
av individens härstamning, prestationer och exteriör.  Ston som har tävlat eller genomfört något 
unghästtest kan kvalitetsgraderas och har möjlighet att uppnå olika Prestationsklasser.  Resultat från 
unghästtesterna ingår tillsammans med tävlingsstatistik i beräkningen av avelsvärden för hingstar 
och ston som presenteras på www.blup.se. För att unghästtesterna ska kunna användas för 
avelsvärdering är det viktigt att:  många hästar ur varje årgång deltar  bedömningen speglar våra 
avelsmål   de egenskaper som bedöms är ärftliga och inte enbart resultat av miljöpåverkan.   
  
Läs mer om avelsvärdering och dess grunder på http://www.swb.org/avel/sto/kvalitetsklasser.   
 
Unghästtest   
Det finns två olika unghästtest:  3-årstest, där hästarnas exteriör, gångarter och hoppförmåga 
bedöms och beskrivs. Hästen visas vid hand och i frihet. Till testet hör också ett frivilligt ridprov. 
Fr.o.m. 2018 är 3-årstestet också öppet för 4-åriga hästar som inte bedömts som 3-åringar.   4-
årstest, där hästarnas exteriör, gångarter och hoppförmåga bedöms och beskrivs. Hästen visas vid 
hand vid det exteriöra momentet och under ryttare vid gångartsmomentet. När det gäller 
hoppmomentet kan ägaren välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. För att kunna 
kvala till årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. 4-årstestet är också öppet för 5-
åriga fölston som fått föl som 4-åring. I anslutning till 4-årstest finns också ”Öppen klass”, där äldre 
hästar får delta.  
  
Alla hästar bedöms exteriört, i gångarter och i hoppning. I den öppna klassen är hoppmomentet och 
gångartsmomentet frivilligt att genomföra. För att säkerställa identiteten tillkommer även ID-kontroll 
samt mankhöjdsmätning.   
 

 

Det är viktigt att hästarna är så oselekterade som möjligt, att bedömningen kan utföras i tidig ålder 
och att en stor andel av varje årgångs hästar kommer till bedömning. Hästarna bör bedömas för både 
hopp- och dressyregenskaper för att undvika missvisande urval i avkommebedömningarna.  
För att uppnå ett brett deltagande måste bedömningarna utformas så att de blir intressanta, 
rättvisande och värdefulla för ägare till unga hästar. 

 

3-ÅRSTESTEN I PRAKTIKEN  
3-årstesterna anordnas regionalt över hela landet under tiden april – maj. Protokollen är desamma 
överallt och man eftersträvar en enhetlig bedömning i de olika momenten, bland annat genom 
kontinuerlig domarutbildning.  
Visning vid officiell 3-årstest får endast ske en gång/år.  
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Varje häst bedöms i följande moment:  
1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll  
Mätning görs på hårt/plant underlag. Mätning och Chip/ID-kontroll utförs av utbildad ID-kontrollant 
(helst med färgkompetens.).  
2. Rörelser i frihet, löshoppning och exteriörbedömning  
Dessa moment sker i ridhus. Man börjar med att visa hästen i frihet företrädesvis i galopp för att 
därefter löshoppa och slutligen visa den exteriört vid hand.  
3. Ridprov, frivilligt  
För att kunna få diplom är godkänt ridprov ett krav. Ridprovet utförs med hästarna i grupper om 1-4 
st efter domarens anvisningar  
 
OBS! Momenten skall utföras i ovanstående ordning. 

 
Bedömning  
Linjär beskrivning  
Fr.o.m. 2013 kompletteras den ordinarie poängbedömningen vid 3-årstesten med så kallad linjär be-
skrivning. Den linjära beskrivningen är som ordet anger en beskrivning av hästen och inte en bedöm-
ning. Linjär beskrivning har använts under många år i Holland och Belgien och införs nu på bred front 
i de flesta av Europas avelsförbund.  
Den Linjära beskrivningen ger en schematisk bild av hästen bestående av ett rutsystem uppdelat på 
flertalet egenskaper. Beskrivningen för varje egenskap görs på en niogradig skala från A till I där A 
och I är de båda ytterligheterna för respektive egenskap.  
Syftet med den linjära beskrivningen är att både hästägare och SWB ska kunna få mer detaljerad in-
formation om hästens egenskaper på ett standardiserat sätt där alla hästar får samma typ av beskriv-
ning. Informationen kan på sikt också användas för att skapa mer detaljerade avelsindex - en linjär 
profil för alla beskrivna hästar. Det är lättare att följa egenskapernas utveckling inom rasen och 
identi-fiera SWB:s styrkor och svagheter på ett tydligare och enklare sätt.  
En manual där alla egenskaper i protokollet definieras och beskrivs delas ut tillsammans med proto-
kollen samt finns tillgänglig på www.asvh.se/bedomningar/oversikt/3-arstest.  
 

Poängbedömning  
Alla hästar bedöms och får poäng i åtta olika moment:  
TYP     HHB (huvud, hals och bål),  
EXT (extremiteter och rörelsernas korrekthet) SKRITT 

TRAV  
GALOPP  

LHT (löshoppning, teknik och förmåga)  LHA (löshoppning, temperament och   
allmänt intryck).  

Domarnämnden betygsätter varje moment med poäng från 1 till 10 där användning av halva poäng 
är möjligt. Streck (–) får ej användas.  

 

Resultat  
Resultaten presenteras på flera sätt. Direkt efter bedömning får deltagare muntligt omdöme i form 
av en sammanfattande beskrivning av hästens egenskaper så som den bedömts. Skriftligt omdöme i 
form av bedömningsprotokoll fås på plats eller sänds till hästägaren efter bedömningen. 
Resultatlistor pub-liceras på arrangörs hemsida och på www.swb.org.  
Nytt är att resultatet på resultatlistorna redovisas i procent (%) men på hästägarens protokoll finns 
slutresultatet redovisat i både poäng och procent.  
Arrangör skall snarast efter bedömningen rapportera in resultaten till SWB. Se Arrangörshandboken 
www.swb.org. SWB Bedömningsreglemente 3-årstest. 
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Resultatberäkning  
För beräkning av betyg och resultat som lovande gångarts- respektive hopphäst används sex moment 
för varje summering som omvandlas till procent för resultatredovisningen.  
Konverteringstabell finns på hemsidan www.swb.org / Bedömningar / 3-årstest  
 
Lovande gångartshäst  
TYP + HHB + EXT + SKRITT + TRAV + GALOPP  
Lovande hopphäst  
TYP + HHB + EXT + GALOPP + LHT + LHA.  

 
Klassindelning  
Klassindelning görs i båda grenarna för hästar som erhåller diplom eller placeras i klass I. Vid 
rangering placeras alltid diplomhästar före klass I-hästar oavsett högre procent. Endast hästar 
registrerade i Grundstambokens avd. I, II eller III dvs. med gröna, vita eller gula papper i passet kan 

erhålla diplom.  
 

Klassindelning Krav 
Diplom  -Lägst 78,3%(47 poäng), ingen delpoäng under 7 i aktuell gren. 

-Godkänt ridprov 
-Dessutom, lägst 8 poäng i minst två gångartsbetyg, som lovande 
dressyr häst, 
eller lägst 8 poäng i båda hoppbetygen, som lovande hopphäst 

 
Klass I  -Lägst 75,0(45 poäng) som lovande dressyr- eller hopphäst 
 
Klassindelas ej -Övriga hästar 

 

Diplomston och stimulansåtgärder för ston  
Dessa åtgärder handlar om att SWB lyfter fram och uppmuntrar till betäckning av de bästa stona 
inom varje disciplin. Målet är att öka avelsframstegstakten i SWB-populationen, framförallt genom 
att ett bättre urval av ston används i avel.  
”Stimulanspaketet” innebär att ston, registrerade i Grundstambokens avd. I, II eller III dvs. med 
gröna, vita eller gula papper i passet, som fått diplom vid årets 3-årstest eller kvalitetsbedömning får 
en uppsättning rabatter av SWB.  
”Selektionsston” blir alla ston som erhållit diplom eller klass I och inte har lägre än 7 på någon av de 
tre första delpoängen på typ, hhb och ext. Dessa ston markeras automatiskt som selektionsston på 
www.blup.se för att synliggöras som de bättre stona. Reducerade avgifter och rabatter finns även för 
selektionsstona. ullständig information om Stimulanspaketet och Selektionsston finns på 
www.swb.org. 

 

Riksfinaler och Avelschampionat  
Riksutställning för 3-åriga diplomston  
SWB/Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen har i mer än 40 år arrangerat utställningar för 
de bästa 3-åriga stona. Rikssto genomförs i samband med Svenskt Avel och Sportchampionat.  
Fullständiga kvalregler för Rikssto publiceras på www.swb.org.  
Vandringspriserna Kungakannan och Hornsundspokalen tilldelas bästa gångartssto och bästa hoppsto 
i Riksstoutställningen.  

3-årschampionat  
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3-årstesterna utgör underlag för uttagning av hästar till 3-årschampionatet som ingår i Svenskt Avel 
och Sportchampionat och arrangeras av E. Swede Horse AB.  
Berättigade att delta i championatet är treåring som deltagit i 3-årstest och har kvalat enligt regler 
för 3-årschampionatet. Fullständiga kvalregler och reglemente finns på www.swedehorse.com. 
 

4-åringar  
Ordningsföljd och tidplan för 4-årstest och Öppen klass Hästen bedöms vid stationer i följande 
ordning:  
1. Mankhöjdsmätning och ID-kontroll. Skall göras innan bedömningen, 5 min  
2. Exteriör (E) och Gångarter (G). Hästarna visas två och två, ca 20 min  
3. Paus, ca 30 min  
4. Uppsutten hoppning (H) eller löshoppning (LH), 10 min Uppsutten hoppning genomförs före 
löshoppning om samma ridhus används.  
Om löshoppning arrangeras i särskilt ridhus avgör arrangören ordningen. 

 
Bedömning  
Hästarna bedöms i tre moment med nio olika delbetyg både under ryttare och vid hand.  
Domarnämnden sätter delbetyg från 1 till 10 där användning av halva poäng är tillåtet. Streck (–) får 
inte användas.  Gångarterna (G) bedöms under ryttare i fyra delbetyg, Skritt, Trav, Galopp samt 
Ridbarhet och allmänt intryck. Exteriörmomentet (E) bedöms vid hand i tre delbetyg, TYP, HHB 
(huvud, hals och bål), EXT (extremiteter och rörelsernas korrekthet) I hoppning kan ägaren välja om 
hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. Momentet bedöms i två delbetyg H (uppsutten 
hoppning, teknik och förmåga), TH (uppsutten hoppning, ridbarhet och allmänt intryck)  eller LHT 
(löshoppning, teknik och förmåga), LHA (löshoppning, temperament och allmänt intryck)   

  
Resultat 
Resultaten presenteras på flera sätt. Direkt efter bedömning får deltagare muntligt omdöme i form 
av en sammanfattande beskrivning av hästens egenskaper så som den bedömts. Skriftligt omdöme i 
form av bedömningsprotokoll, inklusive linjär beskrivning fås på plats eller sänds till hästägaren efter 
bedömningen. Resultatlistor publiceras på arrangörs hemsida och på www.swb.org. Endast resultat 
från helt fullföljd bedömning där slutbetyg erhållits kan användas som kval till championat. Poängen 
beräknas och visar resultat i två discipliner, lovande gångartshäst respektive lovande hopphäst. 
Resultatet visas som både totalpoäng och procent på resultatlistorna.  
 
Lovande gångartshäst   
(E + 2G + TG) / 4 = Totalpoäng som lovande gångartshäst 
  
Lovande hopphäst    
(E + 2H + TH) / 4 = Totalpoäng som lovande hopphäst  
eller    
(E + 2LH + TLH) / 4 = Totalpoäng som lovande hopphäst (löshoppning)   
Klassindelning och priser   
Klassindelning görs för hästar som uppnår poäng för diplom eller klass I.  Vid rangering placeras alltid 
diplomhästar före klass I-hästar oavsett högre poäng. Endast hästar registrerade i Grundstambokens 
avd. I, II eller III dvs. med gröna, vita eller gula papper i passet kan erhålla diplom. Diplom utdelas till 
både ägare och uppfödare av hästen. Om ägaren är samma som uppfödaren utdelas endast ett 
diplom. Diplomen utfärdas av arrangören.  
Bedömningsreglemente Unghästtest 2018 SWB 2018-01-01 4-åringar och 5-åriga fölston 20  
  
Prisrosett efter klassindelning tilldelas alla fullföljande hästar. Hederspriser är fritt för arrangören att 
ordna och dela ut.  
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Klassindelning  
Diplom   
Lägst 77,5 % (7,8 poäng) som lovande gångartshäst  
eller  
lägst 79,5 % (8,0 poäng) som lovande hopphäst   
Inga delpoäng under 7 i aktuell gren.  
Rosett: Blå-gul   
  
Klass I   
Lägst 73,5 % (7,4 poäng) som lovande gångartshäst  
Eller 
lägst 74,5 % (7,5) poäng som lovande hopphäst   
Rosett: Blå   
Klassindelas ej Övriga hästar Deltagare  
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Vi tackar våra sponsorer för alla superfina priser!!!! 
 

Agria Djurförsäkringar sponsrar med täcken till bästa 3-åringarna i hoppning ovh gångarter 

 
Hööks sponsrar med täcken  

 
 

Laxå Pellets sponsrar med ryggsäckar 

 
 

 
Västra Hoby Stuteri sponsrar med 90 dagars avgiften på Dalwhinnie 

 

 
  

Stall Lugnadahl sponsrar med 90 dagars avgiften på Aideean 
 
 
 
 Lugnadahl 

Uppfödning av sporthästar 
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Övriga priser: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


