
 

 

Aktiviteter för Din  

unga ponny! 
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3-årstest 
 

 

 

 

 

Treårstest är en mycket bra förberedelse för ponnyn inför framtida uppgifter. Vid en treårs-

test bedöms ponnyn exteriört och visas i lösgalopp samt löshoppas. Treårstester finns på 

olika platser i landet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsbedömning är ett bra mål i utbildningen av den unga ponnyn. Vid en kvalitetsbe-

dömning ingår exteriörbedömning, löshoppning samt ett gångartsprov under ryttare eller 

framför vagn. Kvalitetsbedömning finns på olika platser i landet.  

Kvalitetsbedömning 
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5-, 6- & 7års championat 

Varför ska jag delta? 

Kvalificerar sig till championatet gör man via vanliga dressyr eller hopptävlingar på lokal-

nivå eller högre. För att kunna kvala måste man lösa ”kvalkort”. Information hur man gör 

det finns på svenska ponnyavelsförbundets hemsida: spaf.info.  

För 5-åringar krävs för att kvala i hoppning, två felfria rundor i LC hoppning och för att 

kvala i dressyr, två ritter med lägst 60% i LB. 

För 6- & 7-åringar krävs för att kvala i hoppning, två felfria rundor i LB hoppning och för att 

kvala i dressyr, två ritter med lägst 60% i LA. 

Förutom att det är en bra träning för den unga ponnyn, är det 

både roligt och spännande. Att kunna visa att ponnyn genom-

gått 3-årstest, kvalitetsbedömning och ungponnychampionat 

ökar värdet på din ponny. 

Testresultaten används också för att få en bild av hur hingstarna 

och stona förärver sig, vilket leder till att vi kan få fram ändå 

bättre ponnyer i framtiden. 

Man kan dessutom kvalificera sig till den stora UNGPONNYHEL-

GEN i VETLANDA i slutet av september! För mer information se 

http://spaf.info/ 
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Aktivi teter 

för Din  

Mer information finns på Svenska Ponny-

avelsförbundet hemsida: spaf.info 

 

Här finns en kalender där du kan se när 

och var testerna ska hållas, när anmäl-

ningstiden går ut mm.  

Där finns också råd och anvisningar om 

hur testerna går till samt kvalregler för 5-, 

6-& 7-års championatet. 
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