
 
                                                                                                                                                                                                                    

Regler för  SWB Riders Cup presented by Hööks 
  

Gren  Dressyr 
  

Tid  2021 
  

Arrangör SWB i samarbete med Flyinge Hästsportklubb 
  

Startberättigade  - Hästen ska vara grundregistrerad i SWB på gröna, gula eller vita 
papper och vara minst åtta år. 

- Hästägaren ska vara Aktiv Medlem eller PLUS-medlem i SWB 
och regional förening. Medlemskap löses HÄR. 

- Ryttare med svensk tävlingslicens som under åren fr.o.m. 2018 
t.o.m. 2021 inte startat i Intermediaire eller högre och/eller 
inte blivit placerade i Msv A/Prix St George eller högre. 

 
Utrustning Enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente (TR). 

 
Tävlingsplatser Kvalplatser 

6-8 augusti             Jönköping Fältrittklubb Summer Dressage 
7-9 augusti             Malmö Ridklubb Ribersborgsveckan 
13-15 augusti        Kungsbacka Ridklubb Summer Dressage 
20-22 augusti        Gripens Ryttarförening Höstmeeting 
27-29 augusti        Falu Ryttarsällskap 
 
Final  
Vecka 39, Flyinge  
 
Kval till final sker på angivna kvalplatser. Det är tillåtet att delta i flera 
kval. 
 
Kval genomförs i MSVC:1 och de tre högst placerade SWB-hästarna på 
varje kvalplats går vidare till final på Flyinge. I det fall klassen har två 
eller färre placerade går endast dessa vidare till final. Om ett ekipage 
avsäger sin finalplats eller redan har kvalat vid annan kvaltävling går 
platsen vidare till nästa placerad i klassen. 
 
Kvalade ekipage publiceras på SWB Equestrian Weeks hemsida. 
 

 Kval till final sker på angivna kvalplatser (publiceras inom kort). Det är 
tillåtet att delta i flera kval. 
 
Kval genomförs i MSVC:1 och de tre högst placerade på varje kvalplats 
går vidare till final på Flyinge. I det fall klassen har två eller färre 
placerade går endast dessa vidare till final. Om ett ekipage avsäger sin 
finalplats går platsen vidare till nästa placerad i klassen. 
 

Klassernas 
genomförande 

Omgång 1: MSVC:1  
Lottad startordning. 
 



 
                                                                                                                                                                                                                    

Finalomgång: MSV C Kür 
Omvänd startordning efter resultat i omgång 1. 
Klassen rids i FEI Ponnykür (MSVC-nivå). Resultatet i omgång 1 ingår 
inte i slutresultatet. 
 

Visning av bana Innan omgång 1 kommer möjlighet ges att visa banan till häst. 

Anmälan till final Sker enligt proposition för finalen hos Flyinge HSK, via 
Tävlingsdatabasen (TDB). 
  

Godkänd av SWB 2021-04-01 
 

Godkänd av SvRF 2021-04-15 
 

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

Datum för publicering 2021-05-25 
 

Tvist om regler 
 

Nationell samordnare dressyr hos SvRF. 

Förbehåll 
 
 

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

 


