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1. Startlistor  Startlistor och övrig information finns att läsa på equipe.com  

   Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär- /läkarintyg  

   återbetalas halva anmälningsavgiften om återbud anmäls senast 5 dagar före  

   bedömningen. Observera att starttiderna är preliminära, det ankommer på  

   ägaren/ryttaren att under bedömningen kontrollera ev strykningar med  

      sekretariatet.    

2. Sekretariat  Sekretariatet är beläget i ridhuset. Telefon till sekretariatet:  
   0768-023342 

   Öppettider:    

   Lördag 26 maj  kl 08.30 – bedömningarna avslutas  

3. Licenser m m  Licens krävs ej, men vaccinationskort ska vissas upp i sekretariatet innan urlastning.  
 

Idkontrollen sker i stallarna direkt till vänster vid infarten. Idkontrollen ska göras 
INNAN ni visar gångarterna/exteriör. Gör detta i god tid innan tar ca 5 minuter att 

genomföra.  
   

4. Efteranmälningar  Tas emot i mån av plats. Efteranmälningsavgift tillkommer.  

5. Nummerlappar  Nummerlappar tillhandahålles inte. Ryttare/Visare ska medta egen  

   nummerlapp vilken alltid ska bäras väl synlig under hela tävlingen när häst  

   vistas utanför transport. Det är hästnumret som skall vara på nummerlappen.  

6. Förfrågningar  Via mail gavleborgshastavelsforening@outlook.com  tel 0768-023342,  

7. Servering  Cafeteria finns i ridhuset med enklare servering.    
8. Funktionärer  Bedömningsledare:                             Kristina Ågren   

   Domare:   Hans Wallemyr             (Exteriör)  

     Mikael Norlin               (Löshoppning)  

     Wanja Wallemyr   (Ridprov/gångarter)  

 

9. Uppstallning        Finns till en kostnad av 600kr och går att boka på plats.  

  

10. Vägbeskrivning    Norrifrån: Väg 272 mot Sandvikens centrum, följ skyltning Högbo Ridklubb.  
Söderifrån: Genom centrum följ skyltning Högbo. Följ väg 272 norrut Högbo  

             Ridklubb ligger ca 2 km norr om centrum.  
11. Bedömning         Bedömningen arrangeras i enlighet med bestämmelser utfärdade 2018 enligt SWB’s  

        Bedömningsreglemente för Unghästtest 2018. Detta återfinns på SWB’s  

  hemsida, www.swb.org  
Ägare/ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av innehållet i SWB:s 

Bedömningsreglemente 2018 där utförlig beskrivning av arrangemanget finns.  

 

 

 Tider 

Kl. 09.00 Exteriör/gångarter 4-åringar 2st 

Kl. 09.50 Uppsutten hoppning 4-åringar 1st 

Kl. 10.30 Löhoppning  3 & 4 -åringar 16st   

http://www.swb.org/


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.  


