
                      
                                                                                                                                                                                                                     

 

Regler för  SWB 7-årschampionat  
  

Gren  Dressyr 
  

Tid  2022 
  

Arrangör SWB tillsammans med Flyinge Hästsportklubb 

Startberättigade  Svenskfödda 7-åriga hästar samt 8-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 fött ett levande föl äger rätt att delta som fölston. Ston 
som kastat sitt föl äger inte rätt att delta som fölsto.  
 

Direktkvalade till 
finalomgång 1 
 

- Vinnare av slutfinal i samtliga årgångar och grenar 
föregående år. 

- Hingstar som genomfört SWBs bruksprov och uppnått 
godkännandenivå Premierad innevarande år. 

- Ston som deltagit i slutfinal föregående år och under 
innevarande år betäckts via embryotransfer (d v s varit 
givarsto). 

Samtliga direktkvalade hästar ska ha deltagarbevis samt anmälas 
till final enligt propositionen för Breeders Trophy. 
 

Deltagarbevis Deltagarbevis löses via Tävlingsdatabasen (TDB) enligt något av 
följande alternativ: 
 

Alternativ 1 
Löses innan första kvalstart.  
Avgift: 920 kr inkl. moms 
 

Alternativ 2 
Löses efter att samtliga kval är uppnådda. Resultat får då 
tillgodoräknas från 1 april. 
Avgift: 3000 kr inkl. moms 

 
Stimulansston (ej selektionsston) erhåller gratis deltagarbevis och 
anmäls till separat lista i TDB. 
 

Utrustning Enligt TR. 
 

Kvalperiod  4 mars – 11 september 2022 
  



                      
                                                                                                                                                                                                                     

Kval Vid ett tillfälle uppnått minst 61% i valfritt S:t George program 
eller 62% i MSV A:1 eller totalt (tekniskt + allmänt intryck) 68% i 
något av FEI:s program för 7-åriga hästar. 
 
För aktuella program, se SvRfs hemsida.  
 

Kval i utlandet  Häst kan kvala utomlands. Deltagarbevis ska vara löst innan 
kvalstart och kvaltävlingen ska motsvara svårighetsgraden enligt 
ovan. Resultatet ska styrkas av det aktuella landets 
ridsportorganisation.  
Vid kval utomlands kontakta SWB 046-646 50 eller info@swb.org  
 

Final Finalens genomförande 
Finalomgång 1 - FEI Inledande program för 7-åriga hästar 
Samtliga kvalade hästar. Lottad startordning tillämpas. Ryttare 
som rider flera hästar inte kan räkna med det startmellanrum 
som anges i TR. 
 
Hästarna bedöms för det tekniska genomförandet av en domare 
samt av två domare för skritt, trav, galopp, lösgjordhet och 
framtidsutsikter under fem betyg från 0 – 10,0 där tiondelar 
används. Resultatet redovisas i procentform. Vid likaplacerade 
avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. 
 
Consolation - FEI Inledande program för 7-åriga hästar 
Öppen för hästar som inte kvalar till finalomgång 2 (slutfinal). 
Lottad startordning tillämpas.  
 
Hästarna bedöms för det tekniska genomförandet av en domare 
samt av två domare för skritt, trav, galopp, lösgjordhet och 
framtidsutsikter under fem betyg från 0 – 10,0 där tiondelar 
används. Resultatet redovisas i procentform. Vid likaplacerade 
avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. 
 
Finalomgång 2 (slutfinal) - FEI Finalprogram för 7-åriga hästar 
De 8 högst bedömda hästarna i finalomgång 1 samt de två högst 
placerade i Consolation går till Finalomgång 2. Vid likaplacerade 
avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. Startordning 
efter slutresultat i finalomgång 1 och Consolation, placerade 5–10 
startar först i lottad startordning, därefter placerade 1–4 i lottad 
startordning. 
 
I det fall en hingst som endast deltar i SWB Stallion Trophy har en 
poäng som motsvarar placering 1–8 i finalomgång 1 eller 
placering 1-2 i Consolation är även denna kvalificerad till 
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finalomgång 2. Det är endast den högst placerade SWB Stallion 
Trophy-hingsten som kan kvalificera sig till finalomgång 2. Antal 
starter i finalen blir då 11.  
 
Hästarna bedöms för det tekniska genomförandet av en domare 
samt av två domare för skritt, trav, galopp, lösgjordhet och 
framtidsutsikter under fem betyg från 0 – 10,0 där tiondelar 
används. Resultatet redovisas i procentform. 
 
Vinnare är den som erhållit högst poäng i finalomgång 2.  Vid 
likaplacerade avgör genomsnittsbetyget för de tre gångarterna. 
 

Ryttarbyte Det är tillåtet att byta ryttare mellan finalomgång 1 och 2. 
 

Ersättare Hästar som stryks från finalomgång 2 (slutfinal) ersätts av häst 
näst på tur i resultatlistan från Consolation fram till och med den 
tid som anslås av SWB på Equipe Online efter finalomgång 1. Max 
två hästar strukna från finalomgång 2 ersätts. 
 

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

Godkänd av SWB  

Godkänd av SvRF:s 
dressyrkommitté 
 

 
2022-01-02 

Godkänd av TS 
regelgrupp 
 

2022-02-16 

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

Datum för publicering 2022-02-21 

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. 

 

 


