
2020-04-21  

Idag har SWB Malmöhus tagit beslut att genomföra unghästtesten den 1-2 maj.  
OBS! Viktig information! 
Arrangemanget flyttas från Kungsgården i Flyinge till Skabersjö ridhus i Skabersjö.  

Detta sker pga ändrade riktlinjer för arrangemang på Flyinge pga Covid-19. 

Domare är hopp Magnus Dyrendahl, exteriör Ulrika Jacobs samt ridprov Niclas Roslund. 
Ändrad exteriördomare pga riskgrupp. 

Avgift är 800 kr för medlem SWB Malmöhus och 1000 kr för icke medlem.  
Betalning skall ske via bankgiro 334-8323, mottagarnamn SBW Malmöhus. Betalning senast 29 
april.  Betalningskvitto skall visas upp i sekreteriatet innan start.  
 
Vid strykning av ekipage kommer ej dessa ersättas med efteranmälda pga stort startfält. 
 
Bedömningsledare Cecilia Hallqvist, mobilnr 0706-766731 kontakt i första hand via sms.  
Mailadress: swbmalmohus@gmail.com 

DIREKTIV FÖR UNGHÄSTTEST  

1 -2 maj 2020 Plats Skabersjö ridhus  

Covid-19 / Regeringen tog på fredagen den 27/3 beslut om att inte fler än 50 personer får samlas 
vid allmänna sammankomster och offentliga inställningar. Eventuellt kommer dessa direktiv ändras 
framöver samt SWB kommer med nya direktiv, det kan innebära att evenemanget ställs in med kort 
varsel. 

Med anledning av den pågående smittspridningen av det nya coronaviruset genomförs 
unghästtesten med ett flertal restriktioner, var snäll och respektera dessa. 

Följande regler gäller för alla som befinner sig på Skabersjö ridhus under unghästtesten.  

På plats kommer det finnas en smittskyddsansvarig funktionär som ser till att restriktionerna följs. 

Skabersjö ridhus är under unghästtesten en strikt arbetsplats.  

Alla publikområden är stängda samt ingen servering på plats.  

För de hästägare som anlitar unghästutbildare för visning av sin häst gäller följande: 
Unghästteamet max 3 personer samt 1 hästägare + 1 medhjälpare (för säker transport hem).  
Övriga som har en häst är det 1 visare samt 2 medhjälpare som får befinna sig på plats. 

Håll avstånd i alla utrymmen, ta inte i hand eller kramas 

 Stanna hemma när du är sjuk och uppvisar några former av influensaliknande symptom.  

Är du över 70 år eller i någon form av riskgrupp gällande det nya coronaviruset – överväg att stanna 
hemma. Undvik att stanna på vägen. 

Lämna anläggningen när visningen av häst är genomförd, dröj Er ej kvar. 



V Ä G B E S K R I V N I N G  
 
Vägbeskrivning från Malmö till Skabersjö ridhus, Torupsvägen 141-15, 233 92 Svedala 
Koordinater: 55.548252, 13.185428 
Kör mot YSTAD E65, 
Kör av Svedala västra, ta vänster i rondellen vid Preem, kör ca 0,5 km sväng vänster mot Roslätt, följ 
vägen fram till T-korsning, kör rakt över in på en grusväg! 
 
Vägbeskrivning från Lund till Skabersjö ridhus 
Kör mot STAFFANSTORP på väg 108, kör vidare mot Trelleborg, ta höger i rondellen när du kommer 
till Svedala vid Circle K, fortsätt rakt fram ca 1 km, ta höger mot Roslätt, följ vägen fram till T-
korsning, kör rakt över in på en grusväg! 

Vägbeskrivning från Ystad/Trelleborg till Skabersjö ridhus 
Kör av i SVEDALA, fortsätt in i Svedala och kör förbi Circle K på höger hand, kör vidare rakt fram till 
skylt mot Roslätt, sväng höger. Följ vägen till T-kors, kör rakt över in på en grusväg! 

Skabersjö Ryttarförening 
Torupsvägen 141-15 
233 92 Svedala 

GPS koordinater: 
WGS84 decimal (lat, lon)55.547906, 13.184561 

 

 


