
                      
                                                                                                                                                                                                                     

 
Regler för  Breeders Trophy 4-åriga hästar 

  
Gren  Fälttävlan 

  
Tid  2021 

  
Arrangör SWB tillsammans med Norrby RS 

  
Startberättigade  Breeders Trophy-anslutna svenskfödda 4-åriga hästar samt 5-

åriga fölston, grundregistrerade i SWB på gröna, vita eller gula 
papper.  
 
Före finalstart får ett år äldre fölston inte ha startat i högre klass 
(enligt TR) än den nivå som gäller den årgång de ska starta final i.  
 
Ston som kastat sitt föl äger inte rätt att delta som fölsto.  
 
För information angående Breeders Trophy-anslutning läs här. 
  

Direktkvalade till 
finalomgång 1 
 

- Vinnare av slutfinal i samtliga årgångar föregående år.  
- Ston som deltagit i final föregående år och under 

innevarande år betäckts via embryotransfer (d v s varit 
givarsto). 
 

Samtliga direktkvalade hästar ska vara kvalade enligt SvRf till 
respektive klass samt inneha deltagarbevis. De ska anmälas till 
final enligt propositionen för Breeders Trophy i fälttävlan. 

Deltagarbevis Deltagarbevis löses via Tävlingsdatabasen (TDB) enligt något av 
följande alternativ: 
  
Alternativ 1 
Löses innan första kvalstart.  
Avgift: 920 kr inkl. moms  
 
Alternativ 2 
Retroaktivt deltagarbevis kan lösas innan final om kval uppnåtts. 
Avgift: 3000 kr inkl. moms 
 
Stimulansston (ej selektionsston) erhåller gratis deltagarbevis. 
Kontakta SWB via mejl info@swb.org 

Utrustning Enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente (TR). 
 

Kvalperiod 15 april - 12 september 2021 
 

https://equestrian-weeks.swb.org/breeders-trophy-anslutning/
mailto:info@swb.org


                      
                                                                                                                                                                                                                     
Tävlingsplatser  Final  

Vecka 37 på RS Strömsholm. Arrangörsklubb Norrby RS. 
  

Kval Kval till final kan ske antingen via SWBs Ridhästtest i 
kombination med terrängmoment vid tävling eller endast via 
tävling. Det är tillåtet att delta i båda.  
 
Kval via SWBs Ridhästtest för 4-åriga hästar + terrängmoment 
på tävling (2 delar) 
Del 1. Häst som uppnått ett genomsnittligt hoppbetyg på 7,5 
samt inte har något enskilt delbetyg lägre än 7 i kombination med 
är kvalad till final. Det genomsnittliga hoppbetyget är de båda 
hoppbetygen delat med delat med två. Hoppningen ska ske 
uppsutttet.  
 
För information om SWBs unghästtest se www.swb.org . 
 
Del 2 (kval i kombination med del 1.) Häst som genomfört 
H90TH utan hinderfel eller terrängmomentet i H90 utan 
hinderfel. 
 
Kval via tävling (två alternativ) 
Alternativ 1. Häst som genomfört H90 med felfritt hoppmoment 
samt utan hinderfel i terrängmomentet. 
 
Alternativ 2. Häst som genomfört en felfri 0.90 hoppning i 
kombination med felfritt terrängmoment i H90 eller i 
kombination med H90TH utan hinderfel 
 
Ryttare och häst kvalar var för sig. 
 
Observera att 4-åriga hästar enligt TR får starta TH från 1 april och 
H90 från 1 augusti. 
 

Kval i utlandet Häst kan kvala utomlands. Dock gäller att deltagarbevis är löst 
och att hästen startar i tävlingar som motsvarar svårighetsgraden 
enligt ovan samt att resultatet ska styrkas av det aktuella landets 
Ridsportorganisation.  
 
Vid eventuellt kval utomlands kontakta SWB 046-646 50 eller 
info@swb.org  
 

Anmälan till kval via 
Ridhästtest 
 

Anmälan till SWBs Ridhästtest sker till respektive arrangör. 
 

http://swb.org/unghasttester/
mailto:info@swb.org


                      
                                                                                                                                                                                                                     
Final Finalens genomförande  

Ett domarkollegium dömer gemensamt samtliga moment. Lottad 
startordning i samtliga moment. 
 
Dressyr 
Dressyren rids på minst 20 x 60 m bana, två ekipage på banan 
samtidigt. Visningsprogram (med uppläsare). 
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en 
betygsskala, 0-10, där tiondelar får användas. Hästarnas skritt, 
trav, galoppkvalitet och ridbarhet bedöms och ett 
sammanfattande betyg ges. Maxpoäng 10 
 
Banhoppning 
Hindermått 0.95 m, tempo 300 m/min. 9 hinder, 10 språng. 
Domarna dömer gemensamt och delar ut ett betyg på en 
betygsskala, 1-10, där tiondelar får användas. Hästarnas hopp- 
och galoppförmåga samt ridbarhet bedöms och ett 
sammanfattande betyg ges.  
Maxpoäng 10. 
 
Poängavdrag, hoppmoment:  
Nedslag  -0,5 poäng 
Första olydnad -0,5,  
Andra olydnad -1,  
Andra olydnad på samma hinder -2 
Tredje olydnad medför uteslutning 
Överskridande av maxtid -0,1 per påbörjad sekund 
Fall medför uteslutning  
 
Terrängprov 
Hindermått 0.90 m, tempo 480 m/min. Det får finnas 
igångsättningshinder där bedömning ej sker. Domarna dömer 
gemensamt och delar ut ett betyg på en betygsskala, 1-10, där 
tiondelar får användas. Hästarnas hopp- och galoppförmåga samt 
ridbarhet bedöms och ett sammanfattande betyg ges. Domarna 
kan ge max 10 poäng. Totalpoängen för terrängprov 
(domarpoäng minus eventuella avdrag) multipliceras med 2. 
Maxpoäng 20 
 
Avdrag:  
Första olydnad eller rasering deformerbart hinder – 0,5,  
Andra olydnad -1,  
Andra olydnad på samma hinder -2 
Tredje olydnad medför uteslutning 
Fall medför uteslutning 

https://equestrian-weeks.swb.org/media1.swedehorse.swb.org/uploads/2019/09/Visningsprogram-4-%C3%A5riga-h%C3%A4star.pdf


                      
                                                                                                                                                                                                                     

 
Lämplighetspoäng delas ut för hästens modell som 
fälttävlanshäst och lämplighet för sporten.   
Maxpoäng 2 
 
Poängsammanräkning: 
Dressyr (max 10 poäng) +  
hoppning (max 10 poäng) +  
terräng (max 20 poäng) +  
lämplighetspoäng (max 2 poäng)  
= Totalpoäng max 42 poäng  
 
Segrare blir den häst som fått högst totalpoäng. Vid lika poäng 
ska poängen för terräng avgöra. Skulle även dessa vara lika avgör 
banhoppningspoängen. 
 

Visning av bana Innan terrängmomentet kommer det att ges möjlighet till visning 
av banan uppsuttet i skritt. 

Anmälan till final Sker enligt proposition via Tävlingsdatabasen (TDB). 
 

Godkänd av SWB 2021-03-19 
 

Godkänd av SvRF 2021-04-15 
 

Frågor SWB 046 – 646 50, info@swb.org 
 

Datum för publicering 2021-04-15 
 

Tvist om regler 
 

Nationell samordnare (gren) 

Förbehåll 
 
 

Aktuella restriktioner kommer att följas, vilket innebär att 
SWB/Svenska Ridsportförbundet kan komma att ändra reglerna 
med kort varsel. 

 
 
 

  


