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TÄVLA I SKÅNE
Varför välja mellan semester och häst?

 
I Skåne kan du få båda delarna då du lätt kan ta dig till flera olika tävlingsplat-

ser och utbudet är stort. Ta med dig hästen och upplev de skånska tävlings-
banorna, träna och semestra. Förslag finns inom hoppning, dressyr och 

fälttävlan för både häst och ponny. 
Tävlingsanmälan sker i TDB och boende/stallplats bokas direkt hos uthyra-
ren. Mer information om alla tävlingar, Bed & Box och uppstallning finns på

www.destinationhast.se/tavlingspaket
Välkommen till Skåne för att tävla!

Sverige (SWB)

kan komma igen och göra om. Det före-
kommer i Tyskland, relativt ofta i DWB, 
men är relativt ovanligt i KWPN. Där av-
bryter i stället hingsthållaren provet för 
sin hingst om något av de många ”kvarts-
samtal” som hålls med bedömningsleda-
re och domare indikerar att hingsten un-
derpresterar. De kan då komma tillbaka 
till nästa provtillfälle utan att mer meriter 
krävs, alternativt meritera sig i sporten 
och göra kortare prov senare. 

Prestationsvägen är öppen i många 
förbund, ingen vill stänga dörren för en 
hingst som visat extraordinär talang i sin 
specialdisciplin. 

BWP, som har det minst tidskrävande 
och kortaste systemet, delar inte ut po-
äng utan deklarerar accepterad eller inte. 
Hingstarna ska tävla för att få behålla sitt 
betäckningstillstånd, men BWP överläm-
nar åt uppfödarna att själva välja hingst 
till sina ston. 

Alla övriga avelsförbund sätter poäng 
men i det tyska systemet krävs inte så 
höga poäng för att hingsten ska bli god-
känd och skrivas in i stamböckerna. Det är 
i stället upp till stoägarna att välja om de 
tror på hingsten. Utan goda resultat från 
flerdagarsprov eller sportprov krävs final 
i Bundeschampionat eller liknande för att 
ha en chans på en hårt konkurrensutsatt 
marknad. l

Tyskland (samtliga förbund)

2,5-åring
Unga hingstar förselekteras och visas
på premiering vid hand i september-no-
vember. Accept betyder godkänd exteriör, 
gångarts- eller hopptalang.

3-åring
För att få betäcka under säsongen som 3-åring 
krävs genomfört uppsuttet Veranlagungsprü-
fung, 14-dagarsprov, i april-maj. Minst betyg 
7,5 i Gesamtnote (totalt) eller 8 i en disciplin. 
Även icke-accepterade hingstar ges tillträde.

4-5-åring
Två vägar till fortsatt betäckningtillstånd:
Alternativ 1:
•  HLP, Hengstleistungsprüfung, 50-dagars-

prov, disciplinuppdelat. Minst 7,8 i betyg i ak-
tuell disciplin. Kan göras som 4- eller 5-åring. 
Leder till slutgiltigt godkännande.

Alternativ 2:
•  Sportprov (3 dagar), disciplinuppdelat. Minst 
7,5 i betyg. Bedömning under egen ryttare 
och med testryttare.

Därefter:
• Sportprov 2
eller
• Kval till Bundeschampionat.
Leder till slutgiltigt godkännande.

6-åring
Finalist i Bundeschampionat, unghäst-VM eller 
placering på övre halvan av placeringarna på 
unghäst-VM i fälttävlan. Leder till slutgiltigt 
godkännande.

Belgien (BWP)

2,5-åring
Fas I: Unga hingstar förselekteras i december 
på sin röntgenstatus.

3-åring
Fas II slutet på januari: Exteriörbedömning 
på hårt underlag, löshoppning. De bästa går 
vidare till fas III.
Fas III mitten på mars: Hingstarna visas ridna 
på lätt bana med egen ryttare och testrids.
Acceptans leder till slutgiltigt godkännande.
Villkor: Hingsten ska delta i hingsttävlingar 
som 4-6-åring.

4-, 5-,  och 6-åring
Hingsten ska tävlas i hingstklasser som 4-, 5- 
och 6-åring.  

2,5-åring (och yngre)
Rådgivande bedömning för 1,5-åriga och
äldre hingstar. Ej obligatoriskt utan en rekom-
mendation, att gå vidare är ingen garanti för 
godkännande.

3-åring
Bruksprov för 3- till 5-åriga hingstar i mars.
Exteriörbedömning vid hand, gångarter under
ryttare. 3-åringar löshoppar, visar gångarter
ridna. Godkännande kan ge 2-årigt betäck-
ningstillstånd. 
Hingstar som fått G2 som 3-åring ska göra fullt 
bruksprov som 4- eller 5-åring. Godkänd ger 
betäckningstillstånd utan begränsning.

4- och 5-åring
Hingstar som går in i provet som 4- eller 
5-åringar hoppas och visar gångarter ridna. 
Testrids i sin disciplin. Godkänd ger betäck-
ningstillstånd utan begränsning.

6-åring och äldre
Äldre hingstar kan tas in i systemet via sport-
prestationer och genomförande av bruksprov 
snarlikt för 4-5-åringar.
3-åriga och äldre hingstar accepterade i andra 
förbund godkänns beroende på provresultat 
(hårdare krav än hos de egna förbunden).
Godkänd ger betäckningstillstånd utan
begränsning.

Danmark (DWB)

2,5-åring
Inga organiserade aktiviteter. Anmälan öppnar 
för hingstselekteringen.

3-åring
Unga hingstar förselekteras i januari, visas vid 
hand och de bästa accepteras i mars under 
hingstekåringen i Herning. 
För att en accepterad 3-åring hingst ska få 
betäcka krävs 10-dagars insyningstest. Ridning 
och stallbeteende kontrolleras.
Under hösten arrangeras 35-dagarsprov 
som är ett måste om hingsten ska fortsätta 
betäcka. Över 800 poäng är godkänt.

4-åring
Hingsten visas riden i sin disciplin i mars under
hingstekåringen i Herning. Bra resultat från 35-
dagarsprovet leder till slutgiltigt godkännande.

5-åring
Resultat under 800 i höstens prov kan kor-
rigeras med nytt 35-dagarsprov, alternativt 
tävling. Kan ge 1-årigt betäckningstillstånd.

6-åring (och äldre)
Äldre hingstar kan tas in i systemet och i kraft 
av sportprestationer få en enklare väg om 
exteriöra krav uppfylls. Andra förbundsprov
godkänns (ej SWB). Leder till slutgiltigt god-
kännande.

Nederländerna (KWPN)

2,5-åring
Förselektering i december med exteriörbe-
dömning på hårt underlag, lösgalopp, löshopp-
ning. De bästa går vidare.

3-åring
Andra och tredje besiktning i februari. Samma 
moment som i första men selektering utifrån 
stam, hälsostatus och prestationer.
Accepterade kan gå flerdagarsprov. 
Alternativ 1:
•  70-dagarsprov i april-maj krävs för betäck-
ning. Ridbarhet och disciplinförmåga utvärde-
ras. Godkänt resultat (>70 poäng) leder till 
slutgiltigt godkännande.

Alternativ 2:
•  50-dagarsprov i sept-okt. Godkänt resultat 
(>70 poäng) leder till slutgiltigt godkännande.

Därefter ska hingsten tävlas i hingstklasser 
som 4-, 5- och 6-åring.

4-5-åring
Hingstar som visas först som 4-åringar kan 
göra 70/50-dagarsprov.
5-åringar med prestationer gör som regel 
21-dagarsprov.

6-åring och äldre
Äldre hingstar kan tas in i systemet och i kraft 
av sportprestationer få en enklare väg om 
exteriöra krav uppfylls. De kan göra allt mellan 
3- och 21-dagarsprov beroende på ålder. 
Andra förbunds prov godkänns inte. Hingstar 
med svårklassmeriter behöver inte göra prov. 
Leder till slutgiltigt godkännande.

Antal provdagar med domare/ 
provledares ögon på hingsten:  6
Dagar då hingstens ägare/visare/
skötare måste delta:  7
Kostnad för en godkänd hingst:
3-åring:  –
Slutgiltigt godkänd 3-5 år: 10 878**

Antal provdagar med domare/prov-
ledares ögon på hingsten:  15-52*
Dagar då hingstens ägare/visare/ 
skötare måste delta: 7-11
Kostnad för en godkänd hingst:
3-åring:  12 200
Slutgiltigt godkänd 3-5 år:  32 500

Antal provdagar med domare/prov-
ledares ögon på hingsten:  53-73*
Dagar då hingstens ägare/visare/ 
skötare måste delta:  5
Kostnad för en godkänd hingst:
3-åring:  90 600***
Slutgiltigt godkänd 3-5 år:  76 600***

Antal provdagar med domare/prov-
ledares ögon på hingsten:  18-68*
Dagar då hingstens ägare/visare/ 
skötare måste delta:  6-8*
Kostnad för en godkänd hingst:
3-åring:  12 700
Slutgiltigt godkänd 3-5 år:  21 100

Antal provdagar med domare/prov-
ledares ögon på hingsten:  7-15*
Dagar då hingstens ägare/visare/ 
skötare måste delta:   7-14*
Kostnad för en godkänd hingst:
3-åring:  17 800
Slutgiltigt godkänd 3-5 år:  41 000

* Första siffran anger för 3-årsgodkännande, andra siffran slutgiltigt godkänd.  ** Samma process för 3-åring som för slutgiltigt          godkännande, kan göras när hingsten är 4 år, ingen prisskillnad. *** För 3-åringar på våren krävs 70-dagarsprov, från hösten och framåt räcker 50-dagarsprov som ger lägre kostnad.

Om siffrorna
Det här är 
grundkonceptet 
för hur förbun-
den godkänner 
majoriteten 
av hingstarna. 
Dessutom finns 
specialvarianter 
för att ta in äldre 
hingstar.
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VÅR KOMPETENS - DIN TRYGGHET
Ackred. nr 1953

Provning 
ISO/IEC 17025

Dags för vårens parasitkontroll!
Vänd dig till oss för ackrediterade analyser

som utförs av välutbildad personal.

Packa och väg 
samtidigt!
Höbjörn håller påsen/nätet utspänt när du packar 
samtidigt som innehållet vägs. Du packar dubbelt 
så snabbt och dessutom skonar du kroppen. 
Svensktillverkad och säljs med suveräna garantier. 
Höbjörn finns även anpassad för hönät.

Spara tid, pengar 

och rygg med hjälp

av Höbjörn.

Läs mer och beställ din egen på 
www.höbjörn.se eller ring 070-559 18 20
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