
 
 

HOPPNING 

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 hopphästar Hästar som uppnår 48 p totalt med godkänt ridprov och betyg i hoppning 
enligt nedan kvalar till final under Breeders Trophy 2020. Poäng hoppning: De tre betygen galopp, 
hoppteknik och förmåga samt hoppning allmänt intryck ska vara lägst 8 i genomsnitt och inget 
delbetyg under 7. 
Kvalade hästar ska anmälas till final via TDB enligt propositionen för Breeders Trophy 2020. 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. 
 
Finalens genomförande Finalen genomförs i en omgång. Hästarna poängbedöms i löshoppning: 
hoppteknik och förmåga samt hoppning allmänt intryck. 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 
Finalomgång 1 

 Öppen för samtliga anmälda hästar. 1,00 hoppning 
 
 Ett domarteam bedömer hästarna som hoppar en bana med 9 hinder, 10 språng, dvs. en 
kombination. Höjd 1.05 meter. Banan i en linje i höger och en i vänster båge. En linje på rakt spår. 
Varierande antal galoppsprång mellan hindren. Första hindret ej relaterat till andra hindret. Hästens 
bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där 
tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första olydnad 1,0 poäng, -
Andra olydnad 2,0 poäng, -Tredje olydnad uteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för 
varje påbörjad sekund. Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium. 

Lottad startordning 
 
 

http://swb.org/unghastbedomningar/
http://swb.org/rikssto/


 
 

Finalomgång 2 
1,00 hoppning 
De 50 % bästa hästarna från dag 1 får delta i slutfinal dag 2. Poängen sammanräknas för både dag 1 
och dag 2. Höjd 1.00 meter, dessutom kan banan justeras i samråd domare – banbyggare. 

I övrigt enligt dag 1. Omvänd startordning tillämpas. Vid likaplacerade avgör totalpoängen i 
finalomgång 2, och därefter betyget för teknik och förmåga dag 2. De hästar som inte kvalar 
till finalomgång 2 får starta en lättare bana dag 2. Klassen går före slutfinalen och går i bedömning A. 

 

5 år 

Finalens genomförande 
Finalen genomförs i tre omgångar 

Finalomgång 1 
1,20 hoppning. Bed. A. Öppen för samtliga anmälda hästar. 

Lottad startordning. 

Finalomgång 2 
1,20 hoppning 
Samtliga hästar med 4 fel eller färre i finalomgång 1 går vidare till finalomgång 2. Hästar med fler än 
4 fel i finalomgång 1 går till consolation i 1,15 hoppning bed. A, rids före finalomgång 2. 
Samtliga hästar startar på noll fel. Finalomgång 2 bedöms av domare. 
Hästens bedöms i dess ridbarhet, teknik och förmåga vilket bedöms under två betyg från 0 – 10,0 där 
tiondelar används. Poängavdrag enligt följande: -Nedslag 0,5 poäng, -Första olydnad 1,0 poäng, -
Andra olydnad 2,0 poäng, -Tredje olydnad uteslutning, -Överskridande av maxtiden 0,1 poäng för 
varje påbörjad sekund. Poängavdrag göres från varje domare/domarkollegium. 

Lottad startordning 

Finalomgång 3 
1,25 hoppning 
För de 12 högst bedömda hästarna från finalomgång 2. Vid likaplacerade avgör betyget för teknik och 
förmåga. Är även detta lika för tolfteplacerade går alla dessa hästar till finalomgång 3. 
De 12 finalhästarna rids av testryttare, över en bana anpassad för testridning i hoppning. Hästarna 
visas i grupper om två. Testryttaren sätter två betyg för varje häst 1. Ridbarhet 2. Utvecklingsbarhet 
och framtidsutsikter. Testryttaren testrider en häst och samtidigt rids nästa häst fram av sin ordinarie 
ryttare. En överdomare finns med i finalen, dennes uppgift är att övervaka testridningen. 
Det totala resultatet från omgång 2 och 3 är hästens slutpoäng. Vid likaplacerade avgör omgång 2. 
Startordning i finalomgångarna 
Omgång 1 Lottning 
Omgång 2 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 startar sist. 
Omgång 3 
Lottad startordning 



 
 

Antal hästar/ryttare och klass. 
Högst fyra hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar har inte 
rätt till startmellanrum enligt TR. 

 

 

6 år 

Finalernas genomförande 
Finalen rids i tre omgångar. 
 
Finalomgång 1 
1,25 hoppning bed. A. Öppen för samtliga anmälda hästar. 

Finalomgång 2 
1,30 hoppning bed. A.  
Öppen för hästar med färre än 12 fel i finalomgång 1. Hästar med 12 fel eller fler i finalomgång 1 går 
till consolation i 1,20 hoppning bed. A., rids före finalomgång 2. 

Finalomgång 3 
1,35 hoppning bed. A. 
För de 25 bästa hästarna från finalomgång 1 och 2, dvs de med lägst antal totala fel efter 
finalomgång 1 och 2. Hästar med lika antal fel som häst nummer 25 går också till finalomgång 3.  
Resultatet från de tre finalomgångarna läggs ihop. Segrare är den häst som har lägst antal fel efter 
tre finalomgångar. Vid lika lägst antal fel rids omhoppning enligt bedömning A1:a om segern. De som 
inte går till omhoppning och har totalt lika antal fel skiljs åt genom resultat i finalomgång 3 (fel/tid).  
De fem högst placerade hästarna kvalar till finalen i Lövsta Future Challenge Jumping som går under 
Gothenburg Horse Show 2021. Kvalificerad är även vinnaren av SWB Stallion Trophy för 6-åriga 
hopphästar. 
Kvalregler för Lövsta Future Challenge Jumping 
 
Startordning i finalomgångarna 
Omgång 1 Lottning 
Omgång 2 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 startar sist. 
Omgång 3 Häst med lägst antal fel efter omgång 1 och 2 startar sist. 
Vid lika antal fel lottas inbördes startordning 
Antal hästar/ryttare och klass 
Högst fyra hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas. 
Ryttare som rider fler hästarhar inte rätt till startmellanrum enligt TR. 

 

 

 

http://lovstafuturechallenge.se/wp-content/uploads/2015/01/Regler-Lo%CC%88vsta-Future-Challenge-Jumping-2017-1-maj.pdf
http://lovstafuturechallenge.se/wp-content/uploads/2015/01/Regler-Lo%CC%88vsta-Future-Challenge-Jumping-2017-1-maj.pdf


 
 

7 år 

Finalens genomförande 
Rids i två klasser. 

Finalklass 1 

Öppen för samtliga anmälda hästar. 1,35 hoppning 
1,35 hoppning bed. två faser A:0/A:0 (TR III mom 317.4.3). 

Finalklass 2 
1,40 hoppning bed A:1a 
För de 18 främst placerade i finalklass 1. Vid lika placering i klass 1 på 18.e plats går samtliga dessa till 
klass 2. Resultat från klass 1 tas inte med till klass 2. Hästar som inte kvalar till finalklass 2 kan starta 
consolation i 1,30 hoppning bed A:0. Klassen rids före finalomgång 2. 

Startordning i finalomgångarna 
Finalklass 1, lottning 
Finalklass 2, omvänd startordning. Vinnaren i omgång 1 startar sist. 
Consolation lottning 

Antal hästar/ryttare och klass 
Högst två hästar per ryttare och klass i finalen rekommenderas. Ryttare som rider fler hästar har inte 
rätt till startmellanrum enligt TR. 

 


