
 
 
DRESSYR 

3 år 

SWB återkommer med kvalifikationsregler för 3 åriga hästar när det står klart om och när 
unghästtester kan genomföras. 

 Läs mer om unghästtest på SWBs hemsida. 
Kvalgräns för dressyrhästar Hästar som uppnår 48 p totalt med godkänt ridprov och betyg i 
gångarter enligt nedan kvalar till final under Breeders Trophy 2020. Poäng gångarter: De tre betygen 
skritt, trav och galopp ska vara lägst 8 i genomsnitt och inget delbetyg under 7. 

Swede Horse förbehåller sig rätten att vid mer än 50 anmälda hästar fastställa prioriteringsordning 
efter anmälningstidens utgång. Häst som kvalar till final i både gångarter och hoppning får endast 
starta en gren. Kvalade hästar ska anmälas till finalen via propositionen för Breeders Trophy 2020. 

Finalens genomförande Finalen genomförs i en omgång. Hästarna poängbedöms ridna i skritt, trav 
och galopp. Nytt visningsprogram och bedömningsprotokoll för 3-åriga dressyrhästar 2020. Skritt 
visas på lång tygel. Trav visas under lättridning. Galopp visas i lätt sits. Domaren kan begära 
nedsutten ridning i såväl trav som galopp. Hästarna rids i grupp. SWBs Rikssto-final kommer att 
genomföras som klass i klassen. Regler för Rikssto finns på SWBs hemsida. 

Startordning Rikssto-deltagarna går först i klassen, lottad ordning. Därefter övriga hästar, lottad 
ordning. 

Licensregler Hästlicens behövs ej. För ryttare krävs Senior/Juniorlicens, undantag görs för visare vid 
löshoppningen där enbart Grönt Kort krävs. Dock gäller TR som om licens innehas. 

 

4 år 

Finalens genomförande Finalen är uppdelat på två omgångar. 
Finalomgång 1 Hästarna rids under egen ryttare i kommenderade grupper efter domarens 
anvisningar (uppläsare), visningsprogram enligt kval. Hästarna bedöms av markdomare och de 
totalt 10 bästa går vidare till finalomgång 2. Vid likaplacerade i omgång 1 avgör genomsnittsbetyget 
för de tre gångarterna. 

 Ryttaren får ha spö med sig in på banan. Efter tydlig startsignal måste spöt släppas. Alltså inget spö  

vid själva tävlingsmomentet, gäller semifinal och final. 

Lottad startordning. 

 

 

 

http://swb.org/unghastbedomningar/
https://equestrian-weeks.swb.org/media1.swedehorse.swb.org/uploads/2020/03/Visningsprogram-f%C3%B6r-3-%C3%A5riga-h%C3%A4star-SWB.pdf
http://swb.org/rikssto/


 
 
Finalomgång 2 med testryttare. Hästar kvalade till finalomgång 2 rids av en testryttare. Hästarna går 
i grupper om två. Testryttaren delar ut två poäng per häst. Testryttaren testrider en häst och 
samtidigt rids nästa häst fram av sin ordinarie ryttare. Det genomsnittliga resultatet från omgång 1 
och 2 kommer att utgöra hästens slutpoäng. Vid likaplacerade avgör omgång 1. 
En markdomare finns med i finalen, dennes uppgift är att övervaka testridningen. Högst två hästar 
per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig 
rätten till det startmellanrum som respektive TR anger. 

Startordning efter placering i finalomgång 1: placerade 6-10 startar först i lottad ordning, 
därefter placerade 1-5 i lottad ordning. 

 

5 år 

Finalens genomförande 
Finalen är uppdelad på två omgångar. Finalomgång 1 bedöms gemensamt av två dressyrdomare och 
finalomgång 2 av tre domare. 

Finalomgång 1 
FEI inledande program för 5-åriga hästar. Samtliga anmälda hästar startar i finalomgång 1. 
Lottad startordning 
Finalomgång 2 
FEI finalprogram för 5-åriga hästar. De 12 främst placerade hästarna från omgång 1 går till 
finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna.  

Finalen går endast i två omgångar. (Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna 
rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som 
respektive TR anger) 
 

Startordning efter placering i finalomgång 1: placerade 7-12 startar först i lottad ordning, 
därefter placerade 1-6 i lottad ordning. 

 

6 år 

Finalens genomförande 
Finalen är uppdelad på två omgångar. Finalomgång 1 bedöms gemensamt av två dressyrdomare coh 
finalomgång 2 av tre domare. 
Finalomgång 1 FEI inledande program för 6-åriga hästar 
Lottad startordning 
 

 



 
 
Finalomgång 2 FEI finalprogram för 6-åriga hästar. 
Samtliga anmälda hästar startar i finalomgång 1 
De 12 främst placerade hästarna från omgång 1 går till finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör 
genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. Finalen går endast i två omgångar. 
(Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler 
hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger) 
 

Startordning efter placering i finalomgång 1: placerade 7-12 startar först i lottad ordning, 
därefter placerade 1-6 i lottad ordning. 

 

7 år 

Finalens genomförande 
Finalen rids i två omgångar. 
Omgångarna bedöms av tre domare. 
Finalomgång 1 rids i FEI:s inledande program för 7-åriga hästar 
Lottad startordning 
Finalomgång 2 rids i  FEI:s finalprogram för 7-åriga hästar Samtliga anmälda hästar startar i omgång 1 
De 8 främst placerade i omgång 1 kvalificerar sig till omgång 2. Vid likaplacerade i slutfinal avgör 
poängen i omgång 1. 

Startordning i slutfinal: Placerade 5-8 i omgång 1, startar som nummer 1-4 , lottad ordning. Placerade 
1-4 i omgång 1 lottas också och får startnummer 5-8.  

Högst två hästar per ryttare och klass i finalomgångarna rekommenderas. Ryttare som rider fler 
hästar frånsäger sig rätten till det startmellanrum som respektive TR anger. 

 


