
 
 
 
Hej, 
Du har anmält till vårt Ridhästtest/Unghästtest 4 – 5 september. Det har kommit in väldigt 
många anmälningar och väldigt många står just nu som reserver. Detta tycker vi är superkul 
och vill ju så klart försöka få med alla i startlistan. Dock begränsas vi av att domarna bara kan 
döma ett visst antal hästar per dag. Vi kommer behöva ändra lite på bedömningsdagarna 
och har även lagt till en bedömningsdag, måndag 6 september. Detta syns dock inte i TDB. 
Allt för att så många som möjligt ska få möjlighet att visa sin häst. 
 
Vid behov kan vi behöva ändra runt lite på tiderna för att få ihop schemat med flera visare 
med många hästar. 
 
Bedömningen kommer att se ut som följande (alla tider är preliminära): 
 
LÖR 4 SEP  
08.00 – 12.00  RIDHÄSTTEST HOPPNING 
12.00 – 18.00  RIDHÄSTTEST ALLSIDIGT UPPSUTTEN HOPPNING 
18.00 – 20.30  RIDHÄSTTEST ALLSIDIG LÖSHOPPNING + RIDHÄSTTEST GÅNG 
 
SÖN 5 SEP   
08.00 – 10.00  KVALITETS FÖR PONNY 
10.00 – 15.00 T REÅRSTEST PONNY 
13.00 – 15.00  RIDHÄSTTEST GÅNGARTER (samtidigt som ponny) 
15.00 – 16.00  RIDHÄSTTEST ALLSIDIG LÖSHOPPNING 
16.00 – 20.00  UNGHÄSTTEST 
 
MÅN 6 SEP 
08.00 – 14.00  UNGHÄSTTEST 
 
Nu till det viktiga: 
1. Om du har anmält men inte tänkt starta – AVANMÄL så det kan göras plats för reserver 
2. När du fått en ordinarie plats vänligen BETALA in startavgiften. Fås tillbaka om du mot 
förmodan måste stryka dig innan anmälningstiden gått ut. 
3. Om du har speciella önskemål om startider eller ordningsföljd på hästar eller om du 
kommer visa en häst som någon annan anmält skicka gärna ett mail på 
carola@stallshopen.se eller skicka SMS 0736485602.  
 
Vi hoppas på förståelse för ändringarna och gör detta för att vi ska kunna få med så många 
startande som möjligt. Att även de som är reserver ska få en plats. Vi kan tyvärr inte ändra 
upplägget i TDB. Vi lägger till reserver efterhand som de får plats. Schemat ovan kommer 
gälla i största mån. 
 
 

VÄLKOMNA! 


