Proposition

SWB Gotland Trophy
-För

svenska sporthästar födda år 2015 eller tidigare.

Ekipagen tävlar i lag, hästarna bedöms utifrån hästens förmåga och
utvecklingsbarhet inom hoppning eller dressyr.
Bedömningen äger rum
Datum: Hopphästar den 13 maj 2017, gångartshästar den 15 maj 2017
Plats: Suderbys Gård & Ridskola
Allmänna bestämmelser
För tävlings specifika villkor se bestämmelser för SWB Gotland Trophy.
För allmänna bestämmelser utgår vi ifrån se SWBs Bedömningsreglemente. Visare/ ryttare till anmälda hästar ansvarar för att ta del av SWBs
Bedömningsreglemente som berör var och ett av ekipagen. Reglemente mm, finns på www.swb.org.
Ryttare/visare som deltar i SWB Gotland Trophy ansvarar för att följa Ridsportförbundets tävlingsreglemente under tävlingen.
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Kontaktperson hoppning: Jessica Havdell tel. 070-2013990
Kontaktperson gångarter: Gerd Jansson tel. 070-5352827
Hoppdomare: Mikael Norlin, A-domare i hoppning. Gångartsdomare: Jan-Ove Olsson, A- domare i exteriör och gångarter.
Banor: Löshoppning bedöms i ridhus, banhoppning bedöms på grusbana utomhus.
Bedömning av gångartshästar görs i ridhus.
Ett lag ska bestå av två hästar som har en ”avelsmässig samhörighet”.
Anmälningsavgiften är 500 kr/lag med två hästar.
För lag som tillgodoräknar sig båda resultat från unghästtestet den 14 maj 2017 är anmälningsavgiften 250 kr/lag.
För lag som inkluderar en häst som tillgodoräknar sig resultat från unghästtest den 14 maj 2017 är anmälningsavgiften 350 kr/lag.
Anmälan och betalning av lagavgift skall göras senast torsdag den 27 april 2017. Anmälan görs till mail till swb@gotlandsvarmblod.com
anmälan ska innehålla uppgifter om: hästarnas namn, registreringsnummer, ålder, härstamning, uppfödare, ägare, ryttare/visare, vilken
klass som hästarna ska delta i, vad som är hästarnas ” avelsmässig samhörighet” samt telefonnummer till visare/ryttare.
Betalning görs till SWB Gotlands bg: 697 – 9678.
Efteranmälningar tas emot i mån av plats mot förhöjd avgift, anmälningsavgift + 200 kr/lag.
Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet lag. Vid för många anmälningar gäller turordning efter anmälningsdag och att
anmälningsavgiften är betald enligt proposition. De som inte får plats sätts upp på reservlista.
Vaccinationsintyg skall visas upp vid anmodan.
Uppstallning finns i viss begränsad tillgång och bokas i samband med anmälan.
Vid inställd bedömning pga. force majeure återbetalas halva anmälningsavgiften.
Vid återbud pga. skada eller sjukdom verifierat med veterinär-/läkarintyg återbetalas halva anmälningsavgiften, om återbud
anmäls senast 3 dagar före bedömning.
Avanmälan skall göras per telefon 070-2013990 eller telefon 070-5352827 senast den 11 maj .
Hästen ska vara försedd med 2 nummerlappar vid visningen (tillhandahålls inte av arrangören).
Information och resultat kommer att läggas ut på föreningens hemsida, http://www.gotlandsvarmblod.com/
Ägare och ryttare/visare ansvara för hästägarförsäkran enligt vad som framgår i SWBs Reglemente Unghästtest 2017, som finns
att läsa på www.swb.org
Anmälaren till häst som genomför bedömningen erhåller rosett och bedömningsprotokoll.
Segrande lag erhåller penningpris och hederspriser. Priset delas ut till den/de som anmält laget.
Rätt till ändringar förbehålls arrangören.
Inget medlemskap krävs för deltagande i SWB Gotland Trophy.

